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Het originele IDT ™ systeem

Het Ingebouwde Dubbele Transport van PFAFF® zorgt voor een absoluut
gelijkmatig stoftransport van boven- en onderaf. Telkens weer.
PFAFF® LCD scherm

• Ontvang alle belangrijke naai-informatie direct op het scherm
• LCD scherm 71.5mm x 34.5mm
• Resolutie 128x64
Grote naairuimte

De ruimte rechts van de naald is maar liefst 200mm, fantastisch voor het
naaien van volumineuze stoffen en grote naaiprojecten.
110 steken

Sta versteld van het fascinerende aantal PFAFF® kwaliteitssteken – maak
unieke versieringen – perfect genaaid tot maximaal 7mm.
Snelheidsschuif

Pas de naaisnelheid van uw PFAFF® ambition™ 610 naaimachine aan voor
volledige controle.

NAAI-FUNCTIES
Verlenging
Als u een cordonsteek verlengt, wordt de hele steek langer
maar blijft de dichtheid gelijk.

Tweelingnaaldprogramma
Voer de breedte van de tweelingnaald in en de steekbreedte
wordt automatisch aangepast. Bekijk de steek op het scherm.

Naaldstop boven/onder
Laat de naald boven of in de stof stoppen voor eenvoudig
draaien, het maken van applicaties en meer.

Steekbreedtebeveiliging
Beperkt de steekbreedte tot naald in het midden wanneer een
rechte steek of rechte steek accessoires worden gebruikt.
Voorkomt naaldbreuk.

Spiegelen van steken
Spiegel de steek horizontaal voor nog meer creatieve
mogelijkheden.

Regelbare draadspanning
De aanbevolen draadspanningsinstelling voor de geselecteerde
steek wordt weergegeven op het scherm.
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NAAI-FUNCTIES
29 Naaldposities
Voor exacte plaatsing van de rechte steek. Perfect voor
doorstikken, naaien op de stofrand, in de naad of quilten.
Eenstaps-knoopsgat
Met de eenstaps-knoopsgatenvoet kunt u eenvoudig
knoopsgaten maken met telkens weer dezelfde
resultaten.
Naaien uit de vrije hand
Gewoon het transport verzinken voor quilten uit de vrije
hand, schilderen met garen en stoppen.

Naaivoeten inbegrepen
6 verschillende naaivoeten voor al uw basiswensen.
Harde kunststof beschermkap
Bescherm uw naaimachine tijdens transport. Stofvrij opbergen
van uw naaimachine.
Liniaal in inches en centimeters op de accessoiredoos
Handig en direct meten op uw PFAFF® ambition™ 610
naaimachine.

Onmiddellijk afhechten
Als u hierop drukt, hecht de naaimachine automatisch
af en stopt voor een snelle en eenvoudige afwerking.
Ingebouwde draadinsteker
Maakt het insteken van de draad snel en gemakkelijk.
Start-/stoptoets
Naai zonder voetpedaal. Handig voor het naaien van
lange naden, het naaien uit de vrije hand en
knoopsgaten.
LED-verlichting
Voor een helder, perfect verlicht werkgebied zonder
hinderlijke schaduw.
Extra hoge persvoetlichter
Zet de persvoetlichter extra hoog zodat dikke stoffen
eenvoudig kunnen worden geplaatst.
Infotoets
Druk op deze toets om belangrijke naai-adviezen op het
scherm te bekijken.
Persvoetdruk
Kan worden ingesteld voor speciale technieken of voor
het naaien van verschillende stofdiktes.
Rechtstreeks spoelen vanuit de naald
U hoeft de draad niet opnieuw in te rijgen als u uw
draad rechtstreeks vanuit de naald spoelt. Het
opspoelen stopt automatisch als de spoel vol is.
Klemvrije, roterende grijper
Geen ophoping van garen in het spoelgebied.
Diverse Talen
Kies uit 14 talen in het instellingenmenu en zorg ervoor
dat u en uw PFAFF® ambition™ 610 naaimachine
dezelfde taal spreken.
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