Voordelen &
Eigenschappen

260c

Top-vijf-eigenschappen
Directe stekenkeuze
U hoeft niet naar steken te zoeken, druk gewoon op de afbeelding
van de steek die u wilt naaien en begin.

Start/stop-functie
Druk op de Start/Stop-toets om te naaien zonder het voetpedaal.
Maakt het naaien van lange naden, rijen decoratieve steken,
naaien uit de vrije hand en knoopsgaten eenvoudig.

Naald omhoog/omlaag
Stel de naald zo in dat deze omhoog of omlaag in de stof stopt
voor eenvoudig draaien, applicaties enz.

Informatiedisplay
U ziet het geselecteerde steeknummer en de aanbevolen naaivoet op
het informatiedisplay.

Beveiliging naaivoet omhoog
Uw machine laat een pieptoon horen en zorgt dat u niet kunt
naaien wanneer de naaivoet omhoog staat.
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Meer functies
Afhechtfunctie

Draadafsnijder

Als u op de afhechttoets drukt, hecht uw smarter by
260c af en stopt automatisch, voor een snelle, eenvoudige
afwerking.

Er zit een draadafsnijder op een handige plaats op de zijkant van de
naaimachine. Hij is eenvoudig te gebruiken en u hoeft nooit meer naar
uw schaar te zoeken.

Veel

Accessoiredoos

pfaff™

verschillende steken

decoratieve steken, elastische steken en een knoopsgat.

De afneembare accessoiredoos maakt uw
naaioppervlak groter en houdt al uw accessoires
netjes op hun plaats.

Verstelbare

Regelbare

smarter by pfaff™ 260c heeft 27 steken, waaronder nuttige steken,

steekbreedte van

6mm

Handig voor alle soorten naaiwerk, zoals applicaties,
stoppen en decoratieve technieken. U bereikt eenvoudig
het gewenste resultaat.

Automatische

steekbreedte en steeklengte

Als er een steek wordt geselecteerd, worden automatisch
de beste steeklengte en -breedte ingesteld.

Harde

persvoetdruk

De persvoetdruk kan worden aangepast voor
speciale technieken als quilten en het naaien van
elastische naden. Behaal altijd een perfect resultaat,
of u nu op dunne of op dikke stof naait.

beschermkap

Beschermt uw naaimachine tijdens het vervoer en houdt
de machine stofvrij.

Origineel PFAFF® naaivoetensysteem

Met vijf verschillende naaivoeten voor al uw basiswensen.
smarter by pfaff™ 260c heeft een groot assortiment optionele
naaivoeten. Het originele PFAFF® naaivoetensysteem zorgt
ervoor dat u dezelfde naaivoeten kunt gebruiken op alle
PFAFF® machines.

Optimaal

transport

De transporteur met zeven tanden ondersteunt de
stof aan alle zijden van de naald en transporteert
uw stof perfect. Hierdoor naait u glad en
rimpelloos.

Veel

ruimte onder de naaivoet.

De ruimte onder de naaivoet biedt plaats aan
volumineuze werkstukken of meerdere lagen
stof. Er is zelfs ruimte om de allerdikste quilt
door te stikken.

Van

bovenaf in te leggen spoel.

Met de ingebouwde draadinsteker zit de draad in een
handomdraai in de naald.

Het controleren en/of vervangen van de
onderdraad gaat sneller en gemakkelijker
omdat u er goed bij kunt en een goed zicht
heeft.

Eenstaps-knoopsgat

Vrije

Ingebouwde

draadinsteker

Klik de knoopsgatvoet op de machine en naai zonder
moeite meerdere knoopsgaten na elkaar. Uw smarter by
pfaff™ 260c naait automatisch eenstaps-knoopsgaten.

Instelbare

naaldposities

Voor een exacte plaatsing van uw rechte steek bij
doorstikken, het inzetten van ritsen of speciale technieken
als passepoils maken.

arm

De vrije arm is perfect voor het naaien van
manchetten, halslijnen, het zomen van
broeken en nog veel meer. De naald zit
dichtbij de rand van de vrije arm voor
meer controle en een beter bereik tijdens
het naaien.

LED-verlichting
Lichtbron die lang meegaat en uw naaiprojecten helder
verlicht.

De

transporteur kunt u vanaf de buitenkant van de

machine laten verzinken

Goed toegankelijk op de achterkant van de vrije arm. Verzink
de transporteur voor speciale technieken als quilten uit de vrije
hand, schilderen met garen en het aanzetten van knopen.

Naaivoeten

vast- en losklikken.

Als u de naaivoet wilt vervangen, klikt u deze los en klikt
u een nieuwe vast. Er is geen schroevendraaier of ander
gereedschap nodig.
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