NV800E

• Borduurgebied van 160 x 260 mm

NV800E
Nu voor ambitieuzere
borduurprojecten.

• 138 Voorgeprogrammeerde
borduurmotieven
• LCD-kleurentouchscreen
• Snel verwisselbare spoel
• Geavanceerd draadinrijgsysteem
• 11 Voorgeprogrammeerde lettertypes

Prachtig borduurwerk,
een plezier om
te maken!

Grote borduurprojecten in een
handomdraai.

Een volledige borduurmachine geeft u de vrijheid
om de prachtigste werkstukken te creëren;
eenvoudig en snel!
Als u overweegt om een borduurmachine naast uw bestaande naaimachine aan
te kopen, dan is de Innov-is NV800E de perfecte oplossing. Met een ruim borduurgebied en een grote werkruimte voor grote projecten. De Innov-is NV800E is supersnel
en beschikt over een helder kleurentouchscreen.

Belangrijke functies
• Beheer alle functies op het
kleurentouchscreen.
• Voer diverse bewerkingen uit door
patronen te combineren, roteren,
vergroten/verkleinen, spiegelen en
meer.
• Bekijk uw ontwerpen vooraf in
kleur en zoom in om zelfs het
kleinste detail te zien.
• Kies uit 18 voorgeprogrammeerde talen.
• Het grote borduurgebied van
160 mm x 260 mm biedt ruimte
voor grote, complexe motieven.
• Met een snelheid van 850 steken
per minuut; snel en nauwkeurig
borduren.
• Automatische borduurpatronen
voorstelling. Maak een keuze uit
de borduurraam afmetingen en de
Innov‑is NV800E geeft direct aan
welke beschikbare patronen in het
gekozen borduurraam passen.
• Automatisch draadspanning
aanpassing
• De Innov-is NV800E beschikt
over boven- en onderdraadsensors die u informeren wanneer
het garen is gebroken of bijna op
is.

Functies en
mogelijkheden

Voorgeprogrammeerde
borduurmotieven

Snel bewerken van
lettertypes

Kaders en omrandingen

Geavanceerde
draadinrijger

138 Voorgeprogrammeerde
borduurmotieven zoals bloemen,
seizoensmotieven, dieren en
zoveel meer.

10 kaders en 14 diverse omrandingen
om uw borduurwerk een bijzondere
afwerking te geven.

Bewerk gemakkelijk teksten voor uw
project. Schik uw ontwerpen. Grootte,
tussenruimte en lettertype kunnen voor
elke letter worden aangepast.

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

Borduurmotieven gecreëerd met PE-Design

11 voorgeprogrammeerde
lettertypes

Geef uw projecten een persoonlijk
tintje en maak een keuze uit het ruime
assortiment voorgepro-grammeerde
lettertypes. Ideaal voor initialen,
namen, wensen enz.

USB-poort

Sluit een USB-apparaat aan,
zoals een geheugenstick of een
kaartlezer/-schrijver, en zet uw
borduurontwerp rechtstreeks
over naar de machine.

Geef uw leven meer
kleur en stijl
De Innov-is NV800E maakt uw (ontwerp)dromen werkelijkheid – in een mum van tijd.
Geef alledaagse voorwerpen, zoals kussens, quilts en lampenkappen, kleur en stijl.
Ontdek de kunstenaar in uzelf.
Met een uitgebreide reeks ingebouwde borduurmotieven biedt de Innov-is NV800E
zoveel creativiteit. Selecteer uit de serie dierenpatronen, bloemmotieven of andere
feestelijke borduurmotieven en breng kleur en stijl aan iedere saaie of effen stof.
Aan u de keuze!

Meegeleverde accessoires
Bij de Innov-is NV800E zitten talloze accessoires

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tornmesje
Spoel
Naaldsetje
Schoonmaakborsteltje
Kloshouders (groot, medium, klein, mini)
Klosnetje
Schaartje
Schroevendraaierset
Borduurvoet 'U' (op machine)

•
•
•
•
•
•
•
•

Borduurraam van 160 mm x 260 mm
Borduurraster van 160 mm x 260 mm
Borduurondergaren
Stofhoes
Elektriciteitssnoer
Accessoiretas
Bedieningshandleiding
Beknopte bedieningshandleiding

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

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.

PE-Design Plus
• Ruime variatie steken en
borduurontwerpen
• Aanpasbare borduurraam afmetingen
en Brother-borduurraamselecties tot
200 × 300 mm
• Meerdere bestandsformaten beschikbaar
voor import en export
(.pes, .dst, .hus, .exp, .pcs, .vip, .sew, .
jef, .csd, .xxx en .shv)

Borduurgaren
Een grote collectie borduurgaren van
hoge kwaliteit.

Optionele borduurramen
De Innov-is NV800E is compatibel met
een ruime keuze aan optionele ramen:
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

PE-Design 10
• USB beveilingingsdongle
• Ruime variatie steken en
borduurontwerpen
• 130 verschillende lettertypes
• Verschillende steekrichtingen
• Illustraties en foto's kunnen worden
omgezet in borduurmotieven
• Overeenkomstige functies voor diverse
borduurmachines

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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Borduurvoet met LEDaanwijzer

