Wees slim.
Wees origineel.

260c
smarter by pfaff™

– geïnspireerd op en ontwikkeld door het topnaaimachinemerk

pfaff®

Ik ben geïnspireerd.

Ik ben Mezelf.

Ik ben duidelijk.

Druk op naald omhoog/omlaag om te selecteren dat de naald in
de lage positie staat wanneer u stopt met naaien. De naald blijft
in de stof staan om eenvoudig te kunnen keren, zodat u in alle
hoeken een perfecte draai kunt maken.

Zoals Oscar Wilde al zei:
“Wees jezelf; alle anderen bestaan al”.
Met hun slimme functies en unieke design kunnen de
naaimachines van de

smarter by pfaff™

serie u perfect helpen

bij het uitdrukken van uw persoonlijkheid. Kies de machine
die het beste bij u past en geniet van jarenlang naaiplezier.
Wat gaat u vandaag maken?

260c naaimachine heeft een directe
U hoeft niet naar steken te zoeken, druk
gewoon op het pictogram van de steek die u wilt
naaien en begin.

Uw

smarter by

pfaff™

stekenkeuze.

Door op de start/stoptoets te drukken,
kunt u naaien zonder het voetpedaal
te gebruiken. Met deze functie is het
nog makkelijker om lange naden, rijen
decoratieve steken en knoopsgaten te
maken of uit de vrije hand te naaien.

Op het informatiedisplay wordt de geselecteerde steek
duidelijk weergegeven. Weet u niet zeker welke naaivoet u
moet gebruiken voor het beste resultaat? Druk dan gewoon
op de i-toets. De aanbevolen naaivoet wordt onmiddellijk
weergegeven op het display.

Ik ben gedetailleerd!
Een lange rij steken in een contrasterende kleur is een detail dat uw
kledingstuk echt iets extra’s geeft. Gebruik stoffen met verschillende
texturen voor een coole, originele stijl.

plac
e ho
lder

naaimachine heeft een naaivoet omhoogAls uw machine een pieptoon geeft en u niet laat naaien,
bent u waarschijnlijk vergeten om de naaivoet omlaag te brengen.
Zodra de naaivoet omlaag is gebracht, kunt u weer naaien.

De

smarter by pfaff™ 260c

beveiliging.

Ik ben decoratief!
U kunt kiezen uit 27 steken, allemaal met
automatische instelling van de steekbreedte
en -lengte. Gebruik de steken om al uw
naaiprojecten te versieren, of ze nu gekocht of
helemaal zelf gemaakt zijn. Het resultaat is een
unieke weerspiegeling van uw persoonlijkheid.

Ik ben slim
Met de smarter by pfaff™ 260c naaimachine bent u
klaar voor een nieuw naaiavontuur dat helemaal
om u draait:
Uw persoonlijkheid. Uw passie. Uw naaiwerk.
Eigenschappen als de afhechtfunctie, instelbare
steekbreedte en ledverlichting maken uw naai-ervaring
nog beter. Een ingebouwde draadinsteker en klikklaar naaivoeten besparen tijd zodat u zich kunt
concentreren op uw creativiteit.
Bij het naaien van uw meesterwerken, kunnen
optionele naaivoeten het ideale hulpmiddel zijn
voor de perfecte finishing touch. Met het originele
pfaff® naaivoetensysteem heeft u een groot assortiment
optionele naaivoeten ter beschikking die uw werk
sneller, makkelijker en zelfs nog leuker maken.
U vindt meer slimme smart-functies op www.pfaff.com.

Ik ben origineel.
U ook?
Uw erkende PFAFF® dealer:
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