
Semi-automatische draadinsteker
Rijg de naald gemakkelijk in met slechts een druk op een hendel. 

Exclusieve jubileumset
Exclusieve jubileumset met vijf bonus-naaivoeten: Smalle kantstikvoet voor IDT™-
systeem; Blinde ritsvoet; Paspelvoet; Soutachevoet voor IDT-systeem; en Open 
applicatievoet voor IDT-systeem. 

Software inbegrepen
PREMIER+™ 2 Intro PC Software inbegrepen – perfect als u nog niet bekend 
bent met borduren of er opnieuw mee begint.

Groot borduurgebied 
Borduur grote projecten met de bijgeleverde creative™ Master Hoop van 
240x150mm. 

Het originele IDT™-systeem
Het ingebouwde dubbele transport van PFAFF transporteert nauwkeurig alle 
soorten stof van boven- en onderaf. 
 

Hoge borduursnelheid
Borduur projecten sneller met behoud van de kwaliteit en de precisie die u van 
PFAFF verwacht.

Free Motion 
Bevestig de optionele free-motion naaivoet voor eenvoudig quilten en 
meanderen uit de vrije hand.
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TOPFUNCTIES (vervolg)
 
Veel verschillende prachtige steken
Een grote hoeveelheid prachtige 7mm-steken - Kies uit 150 steken, 
inclusief nuttige steken, knoopsgaten, quiltsteken, naaldkunststeken, 
cordonsteken, decoratieve steken en steken voor optionele 
naaivoeten. Hoofdletters en kleine letters, block en cyrillic letters  
plus cijfers en symbolen, om alle naaiprojecten een persoonlijk 
accent te geven.

Inclusief 101 fantastische borduurmotieven 
Kies uit een verscheidenheid aan hoogwaardige borduurmotieven.
 
Elektronische draadspanning
De optimale bovendraadspanning wordt elektronisch ingesteld voor 
iedere steek en ieder borduurmotief.

NAAI-EIGENSCHAPPEN 
Eenstaps-knoopsgat 
Naai gemakkelijk knoopsgaten met steeds opnieuw consistente 
resultaten. 
 
29 naaldposities
Plaats uw rechte steek perfect met 29 standen. Perfect voor 
doorstikken, langs randen stikken, naden afwerken, doorpitten in 
de naad of quilten.
 
Naald omhoog/omlaag 
Stel de naald zo in dat deze omhoog of omlaag in de stof stopt 
voor draaien, applicatie enz.

Tweelingnaaldprogramma 
Voer de tweelingnaaldgrootte in om de steekbreedte automatisch 
aan te passen. U kunt de tweelingnaaldsteek op het scherm zien.

Persoonlijke steekinstellingen
Verander de instellingen van ingebouwde steken zoals u wilt.
 
Naaivoeten vast- en losklikken
De naaivoeten kunnen gemakkelijk worden vervangen - er is geen 
schroevendraaier of ander gereedschap nodig - door ze gewoon 
vast of los te klikken.

Extern omlaag brengen van de transporteur
Handige plaats voor het omlaag brengen van de transporteur 
vanaf de achterkant van de vrije arm. Ideaal voor meanderen, 
borduren uit de vrije hand of stoppen.
 
Steekbreedtebeveiliging
De functie Steekbreedtebeveiliging voorkomt het breken van de 
naald. De functie beperkt de steekbreedte tot naald in het midden/
rechte steek als u een naaivoet voor rechte steken gebruikt.
 
Steekpositie
Brengt de hele steek naar rechts of naar links om de positie van de 
steek te veranderen.
 
Automatisch afhechten 
Hecht automatisch af aan het begin en/of het einde van een naad.

BORDUUREIGENSCHAPPEN 
Inclusief 2 borduurlettertypes
De lettertypes Curlz en Graphite zijn ingebouwd, in drie verschillende 
grootten. Hoofdletters en kleine letters plus cijfers en symbolen om alle 
borduurprojecten een persoonlijk accent te geven.

Schalen
Vergroot of verklein het borduurmotief tot 20% ten opzichte van de 
originele grootte om het geschikt te maken voor uw project.
 
Inbegrepen en optionele borduurringen 
De Master Hoop (240x150mm) wordt meegeleverd met uw machine. 
Er is ook een breed scala aan optionele bordurringen beschikbaar.

USB-aansluiting
Breng borduurmotieven snel en makkelijk over tussen uw creative 
ambition 640 en uw computer met de USB Embroidery Stick. 
 
Borduurmotief rijgen
Rijg rondom uw borduurmotief voor eenvoudige plaatsing of om de 
stof op zijn plaats te houden. 
 
USB Embroidery Stick bijgeleverd 
De USB embroidery stick van 4 GB bevat borduurmotieven die 
bij de machine zijn inbegrepen. De USB-stick kan ook worden 
gebruikt als handige opslag, back-up en om uw persoonlijke 
borduurbestanden over te zetten.

MACHINE-EIGENSCHAPPEN 
PFAFF® 160-jarig jubileum
Al 160 jaar ontwikkelt PFAFF® premium naaimachines die zich 
onderscheiden door hun geavanceerde uiterlijk, superieure 
prestaties en ultieme creatieve vrijheid.  
 
Start/stop-toets
Naai zonder het voetpedaal.
 
Werkruimte met ledverlichting
U kunt uw projecten goed zien met ledverlichting.
 
Roterende grijper die niet vastloopt
Voorkomt dat er draden vast blijven zitten in het spoelgebied.
 
Draden afsnijden
Snijdt automatisch draden af om tijd te besparen.
 
Info-toets
Druk op deze toets om belangrijke naai-aanbevelingen te bekijken 
op het grafische display.
 
Update mogelijk
Download de nieuwste softwareversie van het internet; update snel 
met een USB-stick om ervoor te zorgen dat u altijd de nieuwste 
software gebruikt.
 
Talen
U kunt kiezen uit verschillende talen in het menu Instellingen. 
Zorg ervoor dat uw PFAFF creative ambition 640 dezelfde taal 
spreekt als u.
 
Opspoelen vanaf de naald
Bespaar tijd door de spoel op te spoelen via de naald.
 
Grafisch display 
Bekijk al uw selecties en opties. De steken worden op ware grootte 
weergegeven.
 
Accessoiredoos
Berg uw accessoires handig op in een ingebouwde 
accessoiredoos.
 
Inclusief extra naaivoeten
Er zijn acht verschillende naaivoeten bijgevoegd voor al uw 
basisbehoeften.
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