27SE

Speciální edice

27SE

Všestranný pomocník,
který Vám zaručí dokonalé
výsledky šití

• 50 užitkových a dekorativ. stehů, 5 druhů knof. dírek
• Standardní navlékáček
• Elektronické kolečko pro volbu stehu
• Podsvícený LCD displej
• 7-řádkový podavač

Funkce šicího stroje:
• Podsvícený LCD displej - zobrazuje všechny důležité informace
• Sedmiřádkový podavač - zajiští jednotné vedení a perfektní steh pro
každou látku.
• Centrální funkční tlačítka - Všechny funkční tlačítka jsou snadno použitelné
a blízko u sebe.
Snadné vkládání spodní cívky

Standardní navlékáček
Jedním pohybem navlečeme nit
do jehly

• Volba stehů - vyberte rychle a přímo požadované stehy pomocí číselného
označení
• Patka s fixací polohy – Tlačítko na základní patce zafixuje polohu a je pak
snadné přešít vyšší vrstvu materiálu.
• Elektronický regulátor otáček – Plynulá regulace rychlosti
• Knoflíková dírka v jednom kroku – S jedním stiskem klávesy máte
vždy perfektní knoflíkovou dírku. ( 5 variant)
• Ryché vkládání cívky – Jednoduché vložení spodní cívky

LC-Display
Přehledný displej

Pevný kryt
Tento model je dodáván s
robustním pevným krytem.

• Tlačítko dvoujehla – Slouží k nastavení Innov-is 27 Special
Edition do režimu dvojité jehly.
• Volné rameno – Pro šití rukávů, nohavic a dalších
• Zatahovací zoubkový podavač– Spusťte podávací zuby a látkou lze
jednoduše posunovat - nezbytný při quiltování a látání.
• Rychloupínací systém pro výměnu patek SNAP-ON– Snadná
výměna patek
• Vysoká rychlost – Lze šít s až 850 stehů za minutu.
• Nastavte polohu jehly –Určete, zda se jehla se zastaví v horní
nebo dolní poloze. Usnadňuje nám to otáčení látky, šití rohů a
prošívání.
• Automatické zapošití – Zapošitím na začátku a konci zajistíme steh.
• Pevnný kryt – Ochranný kryt pro převoz

Volitelné příslušenství:

Standardní příslušenství

Kráčející patka
Nepostradatelné pro dokonalé šití
vícevrstvé, vzorované nebo velmi
hladké látky.

Kreativní Quiltovací sada

Bobbin Work

Sada obsahuje: přídavný stolek,
kráčející patka, vodič, otevřená
quiltovací patka, patchworková 1/4 inch
patka, otevřený rámeček

Okrasné stehy sylnější bavlnkou,
provázkem, stužkou ...

Šití v kruzích
Příslušenství a
komponenty

Kompletní sortiment příslušenství a další informace naleznete www.brother-sici-stroje.cz nebo se obraťte na prodejce.

Prodejce :

Šicí technika Brother s.r.o.
Svatoplukova 47, Prostějov 796 01
Tel.:582 333 211, e-mail: brother@brother-czech.cz
www.brother-sici-stroje.cz

