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950

• LCD touchscreen
• Automatische naaldinrijger

De compacte naai- en
borduurmachine

• Verlengtafel
• 196 borduurontwerpen
• 129 functionele en decoratieve steken

950
De compacte machine voor grote ideeën...
Geschikt voor elk niveau, de Innov-ís 950 is de ideale machine voor al uw naai-en borduurwensen.
Gebruik de vele ingebouwde decoratieve steken en borduurpatronen voor een uniek resultaat. Door
het kleine gewicht is de Innov-ís 950 eenvoudig mee op stap te nemen naar een cursus familie of
vrienden. Blijf creatief altijd en overal!

LCD touchscreen
Bedien de Innov-ís 950 via het handige touchscreen.
Altijd makkelijk te gebruiken met pictogrammen en 15 talen - Nederlands, Engels, Spaans, Frans,
Duits, Portugees, Italiaans, Deens, Noors, Suomi (Finland), Zweeds, Russisch, Japans, Koreaans
en Thais.

Ingebouwde handleiding
Volg de instructies die als animatie worden weergegeven stap voor stap, om snel met de vele functies
vertrouwd te raken.

Aanpassingen op het scherm
Fantastische aanpassingsmogelijkheden, zoals plaatsing, patroonrotatie in 1°, 10° & 90°, spiegelbeeld en
vergroten/verkleinen tussen de 90% en 120%.

Foutmeldingen
De Innov-ís 950 waarschuwt u wanneer u iets over het hoofd ziet. Bijvoorbeeld als de persvoet niet omlaag
is gezet, dan zal de gebruiker daarop attent gemaakt worden met een geluidsignaal en een bericht in het
display. Het maakt u er zelfs op attent als de spoeldraad opraakt.

My Custom Stitch™
Kunt u die speciale steek niet vinden? Dan kunt u die direct zelf ontwerpen op het LCD scherm en in het
geheugen opslaan voor toekomstig gebruik.

Functionele & decoratieve steken
Met 129 naai en decoratieve steken en 3 naai fonts hebt u een overvloed van keuze! Men kan de steken
omdraaien, hun lengte en breedte aanpassen, verstevigingssteken programmeren en zelf de afsnijfunctie
programmeren.

Combineer steken
De Innov-ís 950 maakt het mogelijk om steken te combineren voor een nog grotere variëteit en creativiteit.

196 borduurpatronen
De Innov-ís 950 heeft 70 ingebouwde borduurpatronen voor het
100 x 100 mm borduurgebied, waaronder bloemontwerpen,
seizoensgebonden patronen en feestdagthema’s. Nog eens 100
andere patronen worden meegeleverd op CD.
Er zijn nog meer patronen beschikbaar in de Brother borduurkaart
bibliotheek.

950

Eigenschappen
en

Funkties

Super helder LED licht

Snel spoelsysteem

Een helder licht, maar rustig voor
het oog, maakt het makkelijker om
op donkere stoffen te werken.

Maakt het opwinden van
een spoel heel gemakkelijk

Handige automatische naaldinrijger

Snel verwisselbare spoel
Plaats een volle spoel met het
garen in de richting van de pijl en
u bent klaar om te naaien.

Vlakstelknop persvoet

7-punts transporteur
Extra “tanden” verzekeren een gladde
doorvoer en superieure steekkwaliteit.
Naait strakke naden op elke stofdikte,
van zijde tot denim.

Houd de persvoet horizontaal
voor een gladde constante
steek over wisselende stof
diktes, zoals bij het begin van
een naad.

.

Grote
verscheidenheid
aan ingebouwde
borduur en
steekpatronen...
met 126 extra
borduurpatronen
op CD

Centrale bediening
Voor eenvoudig gebruik zijn alle
bedieningsknoppen gebundeld op
een overzichtelijk paneel.
• Draadknipfunctie
• Snelheidsregelaar
• Naaldstoppositie boven/beneden
• Start/Stop functie
• Achteruit naaien

USB poort
Plaats uw memory stick in de
poort en laad het borduur patroon
onmiddellyk in de machine.
Borduur Kaart Slot
Ingebouwde Kaartlezer om
met de Brother Borduur Kaart
Bibliotheek te werken.

Aanschuif tafel
De aanschuiftafel maakt
het u mogelijk om grotere
naaiwerken gemakkelijk
te hanteren en wordt ook
gebruikt om de borduureenheid af te dekken.

Grote steken selectie
Functionele en decoratieve steken...

Ingebouwde lettertypen...

Kies uit 129 ingebouwde functionele-, decoratieve-, satijn- en
kruissteken, inclusief 10 automatische knoopsgatstijlen.

Deze ingebouwde lettertypen personaliseren uw projecten in een
handomdraai.
• 6 borduurlettertypes met verstelbaar formaat, hoek en plaatsing.

Kadervormen met patroon...
Er zijn wel 120 verschillende kadervariaties mogelijk met de
10 ingebouwde vormen en 12 randsteken.

Wat zit er in de doos...

Ruime selectie accessoires

Optionele accessoires...

Harde plastic koffer

Borduurunit

De volledige serie accessoires vindt u op www.brother.nl
Boventransportvoet

Open fantasie quiltvoet

Verzekert een mooie
doorvoer wanneer u over
verschillende lagen stof
naait of patronen wilt laten
aansluiten.

De grote opening vooraan de voet
geeft een goed beeld van het
werk. Ideaal voor uit de vrije hand
borduren of bewegingsvrij quilten.

Contact:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu
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• 3 naailettertypes met de mogelijkheid om de spatiëring tussen de
letters en tekens aan te passen via het touchscreen.

