A60
Special Edition
• Geavanceerde naaldinrijger –
in één handeling
• Handige centrale bediening
• Snel verwisselbare spoel
• Toets verstevigingssteek
• Uit de vrije hand naaien
• Support App
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Innov-is A60SE
De Innov-is A60 Special Edition is voorzien van enorm veel
handige functies waarmee met het grootste gemak de mooiste
werkstukken worden gecreëerd.
De lichtgewicht A60SE heeft zijn eigen harde beschermkap,
waardoor hij gemakkelijk vervoerd kan worden. Zo neemt u uw
machine veilig mee naar de naaicursus buitenshuis.
Met 60 voorgeprogrammeerde steken en zes automatische
1-staps-knoopsgaten kunt u met deze gebruiksvriendelijke
machine maken wat u maar wilt.
Een groot, helder LCD-display toont duidelijk alle nuttige
informatie, zoals welk voetje er voor een bepaalde steek nodig is.
Met gebruiksvriendelijke technologieën zoals een boven geladen
spoeltje, een verstevigingssteektoets, een supersnelle naaldinrijger
(in 1 handeling) en een verfijnde draadspanningsregelaar zorgt de
A60SE voor perfecte naairesultaten, ongeacht uw ervaring.
A60SE Belangrijke kenmerken
• 60 steken, inclusief 6 soorten knoopsgaten
• Geavanceerde draadinrijger – in één handeling
• Verstevigingssteek
• Snel verwisselbare spoel
• Naaldstoppositie (omhoog/omlaag)
• Regelbare steeklengte en -breedte
• Start/stopknop
• Schuifknop voor snelheidsregeling
• Instelling voor een tweelingnaald
• Harde beschermkap

Intuïtieve en handige toetsen
Verstevigingssteek, naald omhoog/omlaag en de
snelheidsschuifknop, zijn enkele van de vele
fantastische naaifuncties van de A60SE.

Steken selectie
Met de soepele draaiknop is de juiste steek snel
gevonden.

Automatisch inrijgen van de naald &
machine inrijgen
Inrijgen is eenvoudiger dan ooit met de 1-staps
naaldinrijger en de gemakkelijk te volgen
aanduidingen voor het inrijgen van de machine.

Optioneel Accessoires
Creëer nog meer met uw Innov-is A60SE.
Verken de accessoires uit deze serie en laat
u inspireren. “The only limit is your
imagination!”
Voor meer informatie: neem contact op met uw erkende Brother dealer of bezoek sewingcraft.brother.eu. @brothersewingcraft

Nederland: @brothersewing.nl
België: @brothersewing.be.nl

Contact:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
sewingcraft.brother.eu
Voor de creatie van de getoonde naaiprojecten is gebruik gemaakt van optionele accessoires.

Deze documentatie kan abusievelijk onnauwkeurigheden of typefouten bevatten en is onderhevig aan veranderingen. Toepassingen en accessoires kunnen verschillen per land.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle verklaringen zijn geldig op het moment van afdrukken. Laatste wijziging 2019.08. #A60SE_NL

Brother SupportCenter App
Vind duidelijke uitleg, advies en
projecten in de Brother
SupportCenter App.

Wat u kunt vinden in
de Brother Support
App:
• Bedieningshandleiding (PDF)
• Adviezen voor
gebruik van stof, type
van naald en draad
• Uitleg over hoe u
accessoires gebruikt
(standaard en
optioneel verkrijgbare
accessoires)
• Steken overzicht
• Korte filmpjes
‘hoe te gebruiken’ en
‘hoe te maken’

