100 Prime Edition

100
Prime Edition
Professionele resultaten, snel en
gemakkelijk.

• Automatische draadafsnijder
• 30 functionele en decoratieve steken
• Automatische naaldinrijger
• Snelverwisselbaar spoelsysteem
• LCD scherm met achtergrond
verlichting

100
De nieuwe Innov-is 100 Prime
Edition-naaimachine van Brother
zit boordevol functies. Inclusief een
geavanceerd automatisch draadinrijgsysteem en wel 30 functionele
en decoratieve steken.
Creëer snel en eenvoudig
professioneel ogende projecten
voor modieuze items of
woontextiel.
Sla uw favoriete of meest gebruikte
steken op of maak perfect
gelijkmatige knoopsgaten met de
functie voor het automatisch
maken van knoopsgaten in één
enkele stap.

Direct steken selecteren

Automatische draadinrijger

Snel verwisselbare spoel

Toets het nummer van de voorgeprogrammeerde steek die u gebruiken wilt.

Het inrijgen van de naald kan snel en
simpel met één handeling.

Plaats het spoeltje en u kunt meteen aan
de slag.

Duidelijk
Het heldere, verlichte lcd-scherm geeft nuttige
informatie weer zoals het nummer, de lengte en de
breedte van de steek en het vereiste type persvoet.

Sla uw favoriete instellingen
op voor de meest gebruikte
steken. De instellingen
omvatten de breedte of
lengte van de steek, de
naaldpositie, automatisch
achteruit-/verstevigingsfunctie en de automatische
draadknipfunctie.

Led-verlichting

Automatische draadknipfunctie

Automatisch knoopsgat - 6 stijlen

Een extra heldere, driedubbele led-naailamp
verlicht uw werk doeltreffend, zodat u
duidelijk zicht krijgt op uw projecten.

Knip de draad door met een eenvoudige
druk op de knop of stel de functie in op
automatisch doorknippen aan het einde
van het naaiwerk.

Met de automatische knoopsgatfunctie
maakt u perfect gelijkmatige knoopsgaten.
Kies uit zes verschillende knoopsgatstijlen.

Functieoverzicht

Optionele
Accessoires
Creative Quilting Kit

Cirkel hulpstuk

• 30 steken – een ruim aanbod van
functionele en decoratieve steken

• Keuze van de naaldstand – links,
rechts, in het midden.

Creëert cirkels met een straal van 30 mm
tot 130 mm. Een geweldig hulpstuk voor het
naaien van cirkels in naai-en docoratieve
steken.

• Snel verwisselbare spoel – plaats
een volle spoel en u kunt meteen aan
de slag.
• Snel spoelwindsysteem met snelle
knipfunctie.
• Opslag van steekinstellingen
• Automatisch knoopsgat – 6 stijlen
voor een automatisch knoopsgat in één
enkele stap.
• Verlicht lcd-scherm – duidelijke
informatie over het naaiwerk.
• Geavanceerde automatische
draadinrijger – volg de draadgeleider
en druk op de hendel om de naald in
te rijgen.
• Led-verlichting – driedubbele
led-naailamp.
• 7-puntstransporteur – een vlotte
doorvoer van de stof en een
uitstekende steekkwaliteit.
• Programmeerbare naaldpositie –
kies de naaldpositie (omhoog of
omlaag) wanneer de machine stopt.

• Aanpasbare persvoetdruk –
vlotte, gelijkmatige steken bij
verschillende stofdikten.
• Automatische achteruit-/
verstevigingssteek – een
professioneel begin- en eindpunt van
een lijn steken.
• Schuifknop voor snelheidsregeling –
regel de snelheid van langzaam tot snel.

Decoratieve spoelhuls
Maak prachtige steken met decoratieve
onderdraad.

• Start-/stopknop
• Makkelijk te bevestigen persvoet –
om snel en eenvoudig van persvoet
te veranderen.
• Vrije arm – voor mouwen, zakken en
cilindrische projecten.
• Harde koffer – om de machine te
beschermen wanneer u ze niet
gebruikt.
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Groot werkblad, grip om uit de vrije hand te
quilten, Steken geleider, Quiltvoet bevestigingshouder, Stekengeleider vrije open boventransportvoet, ¼’’ quiltvoet met geleider.

