NV2600

NV2600
Snel en nauwkeurig naaien,
quilten en borduren.

• LCD-kleurentouchscreen
• Borduurgebied van 160 x 260 mm
• 138 Voorgeprogrammeerde
borduurmotieven
• 232 Voorgeprogrammeerde steken
• Volautomatische draadspanning
• Zijwaarts transport
• ICAPS

850 Steken per minuut;
snel én nauwkeurig
naaien en borduren.

Pure creativiteit in
een handomdraai

Naaien, quilten en borduren ... U bent de baas! De
Innov-is NV2600 biedt fantastische mogelijkheden
voor prachtige resultaten.
De Innov-is NV2600, met zijn grote borduuroppervlak en indrukwekkende naaifuncties,
belooft zowel creativiteit als controle. Dankzij het draaisysteem kunt u stoffen draaien
om meteen in een andere richting verder te naaien, wat fantastisch is voor quilters. Het
ICAPS-systeem detecteert de stofdikte en past automatisch de druk aan, voor vlotte,
gelijkmatige steken.

Belangrijke functies
• Beheer alle functies op het
kleurentouchscreen met de
touchsensortoetsen.
• My Custom Stitch – ontwerp uw eigen
steekpatronen of bewerk en wijzig
voorgeprogrammeerde patronen en
sla op voor een later gebruik.
• Pas de steeklengte, -breedte en
-dikte aan en sla op in het geheugen.
• Bekijk borduurontwerpen vooraf in
kleur en zoom in om zelfs het kleinste
detail te bekijken.
• Met krachtige bewerkingsfuncties als:
patroonopmaak, roteren, spiegelen,
patronen combineren, vergroten/
verkleinen en nog veel meer.
• Een voorgeprogrammeerde
helpfunctie geeft duidelijke instructies
over de basis machine bediening.

Functies en
mogelijkheden

Groot borduurgebied

Het grote borduurgebied van
160 x 260 mm geeft u ruimte
voor grote, complexe motieven.

SFDS – Square Feed Drive
System

Het verbeterde Square Feed Drive
System (SFDS) zorgt voor een sterke,
vlotte doorvoer en dus een optimale
steekkwaliteit.

Voorgeprogrammeerde
borduurmotieven

ICAPS

Kaders en omrandingen

Schuifknop voor
snelheidsregeling

138 Voorgeprogrammeerde
borduurmotieven zoals bloemen,
seizoensmotieven, dieren en nog
veel meer.

10 Kaders en 14 omrandingen om
uw borduurwerk een bijzondere
afwerking te geven.
Borduurmotieven gecreëerd met PE-Design

Het ICAPS-sensorsysteem detecteert
tijdens het naaien voortdurend de
stofdikte en past de druk automatisch
aan, voor een gelijkmatige steekkwaliteit in verschillende stofdiktes.

De schuifknop regelt de snelheid
van langzaam tot snel. Hiermee
kunt u tijdens het naaien ook de
steekbreedte wijzigen.

11 Voorgeprogrammeerde
borduur- en 5 naailettertypen.

Geavanceerd
draadinrijgsysteem

Voorgeprogrammeerde
steken

Snel verwisselbare spoel

Geef uw projecten een persoonlijke tintje
en maak een keuze uit het ruime
assortiment voorgeprogrammeerde
naai- en borduurlettertypes. Ideaal voor
monogrammen, namen, wensen enz.

232 Voorgeprogrammeerde steken,
waaronder 10 1-staps
knoopgatstijlen.

Volg gewoon de draadgeleider, druk
het hendeltje in en de draad wordt
voor u ingeregen.

Leg gewoon een volle spoel in de
opening en u kunt meteen aan de
slag.

Honderden
decoratieve en
functionele voorgeprogrammeerde
steken
232 Voorgeprogrammeerde steken, waaronder:
• 10 Automatische 1-staps knoopsgatstijlen
• 89 Functionele steken
• 133 Decoratieve steken

LED-verlichting

Extra heldere LED-verlichting om uw
werkgebied te verlichten met een
zuiver, natuurlijk licht.

Kniehevel

Hou uw handen vrij door de kniehevel
te gebruiken om de persvoet omhoog
te brengen. Ideaal bij grote projecten
zoals quilts.

Zijwaarts transport

Zijwaarts transport voor naaien in vier richtingen met rechte
en zigzagsteken. Naait extra brede decoratieve steken tot 40
mm breed.

Automatische draadspanning

Past de draadspanning automatisch aan, op basis van de te
verwerken stofsoort.

Draadsensors

De Innov-is NV2600 heeft boven- en onderdraadsensors die
u informeren wanneer het garen is gebroken of bijna op is.

Multifunctioneel voetpedaal

Brede werktafel

Multifunctioneel voetpedaal met hielbediening. De hielbediening bevat vier functies
die op het instellingenscherm van de machine
verschijnen.

Vergroot het naaioppervlak met deze
extra brede werktafel. Ideaal voor grote
quilt- en naaiprojecten. De tafel heeft een
geïntegreerd liniaal en een opbergvak
voor de kniehevel.

Kies uit:
• Draadknipfunctie
• Eén steek naaien
• Steek achteruit
• Naald omhoog/omlaag

Circulair hulpstuk

Vrijehandhulpstuk

Met het circulaire hulpstuk kunt u cirkels,
bogen en concentrische cirkels naaien.
Gebruik de band- en kordon-neervoet en
verwerk sierband en siergarens voor de
juiste finishing touch.

Geniet van de vrijheid om uit de vrije
hand te borduren. Zorgt voor een goede
grip op de stof en begeleid de stof
eenvoudig onder de naald.

Creative Quilting Kit

Borduurgaren

•
•
•
•
•
•

Een grote collectie borduurgaren van hoge
kwaliteit.

Brede werktafel
Vrijehandhulpstuk
Open quiltvoet
Watteerlineaal
Open boventransport voet
1/4-inchvoet met geleider

Borduurvoet met LEDaanwijzer

PE-Design 10 software
en PE-Design Plus

De LED-aanwijzer toont duidelijk waar de
naald zal neerkomen en is ideaal voor
een perfecte positie van
borduurmotieven.

Brother’s collectie borduurontwerpsoftware biedt een ruime keuze voor
iedereen, van beginner tot gevorderde
gebruiker.

Beschikbaar in 2015

Optionele borduurramen
De Innov-is NV2600 is compatibel met
een ruime keuze aan optionele
borduurramen:
Borduurraam (EF73) 20 x 60 mm
Borduurraam (EF74) 100 x 100 mm
Borduurraam (EF75) 130 x 180 mm
Randenborduurraam (BF2) 100 x 180 mm
Quiltraam (SEF 150) 150 x 150 mm

Klossenstandaard met
2 pennen
Afneembare klossenstandaard met
2 pennen voor grote garenklossen. Ideaal
om snel van garen te wisselen
of als u met twee naalden wilt naaien.

Breng voor meer informatie een bezoek aan uw dealer of ga naar www.brothersewing.eu.

Contact:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu
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