Funktioner og fordele select™ line
Maskinfunktioner

select™ 2.2

LED-lys
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Lyskilde med lang levetid, som oplyser dine syprojekter med et skarpt lys.

Justerbare nålepositioner
Gør det muligt at placere din ligesøm helt præcist.

Undertrådsspoling
Du behøver ikke at tage tråden ud af nålen på din PFAFF® select™symaskine. Undertråden kan spoles direkte fra nålen. Spolingen
stopper automatisk, når spolen er fuld.

Kuffertlåg

Beskytter din symaskine, når du transporterer den, og holder den fri
for støv.

Stingbredde
Variabel sømbredde. Fantastisk til dekorative teknikker som f.eks.
applikationer eller tapering.

Langsom syning

Indstil den ønskede hastighed for at få mere kontrol, når du syr. Vælg
fuld hastighed eller halv hastighed med skydeknappen på fodpedalen.

Ekstra smal friarm
Nålen sidder tæt på enden af friarmen, hvilket giver større kontrol med
syningen. Det slanke design er perfekt til syning af manchetter og
halsudskæringer, oplægning af bukser m.m.

Trykfødder, som kan klikkes af og på

For at skifte trykfod skal du bare klikke den af og klikke en ny på.
Det kræver hverken skruer eller værktøj. Det er utroligt nemt at
arbejde med PFAFF® select™-symaskinen.

Stingplade, som kan klikkes fast
Det er hurtigt og let at skifte stingplade.

To trådrulleholdere
Den primære trådrulleholder er let at vippe op, så du nemt kan sætte
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-symaskine, så du nemt kan

trådrullen på. Den ekstra trådrulleholder er til syning med dobbeltnål

Let adgang til trådkniven

Trådkniven sidder på siden af din select™
skære trådene over.

Funktioner og fordele select™ line
Syfunktioner

select™ 2.2

Det originale IDT™-system

Integreret overtransportør – kun fra PFAFF® i mere end 40 år!
Fuldstændig jævn stoffremføring både fra oven og fra neden.

Nemt sømvalgssystem
Det er hurtigt at vælge en søm med et enkelt tryk på en knap. Du kan
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endda kombinere sømmene for at få større variation.

Indbygget nåletråder

•

Gør det nemt og hurtigt at tråde nålen.

Konstant nålekraft

Kontrollerer de enkelte sting med fuld nålekraft ved en hvilken som
helst hastighed.
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Mange forskellige sømme
Omfatter nyttesømme, knaphuller, stræksømme og pyntesømme.

Drejelig tilbehørsbakke med indsats
Holder styr på alt dit tilbehør.
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Frihåndssyning
Når du skal lave stiplesømme, frihåndsbroderi eller stopning.
Du skal blot placere trykfoden i frihåndspositionen og
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begynde at sy.

nr. 6 medfølger

Ekstra trykfødder medfølger

8 forskellige trykfødder til alle dine grundlæggende behov.

God plads under trykfoden

•
Trykfod

Ekstra trykfodsløft, som gør det nemmere at håndtere flere lag tykt
eller omfangsrigt stof.

0, 1, 3, 4, 5

0, 1, 3, 4, 5

0, 1, 1, 3,
4, 5, 6, 7
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