V3

V3
Broderimaskine med stort
broderifelt og avancerede
funktioner.

• Stort broderifelt 300 x 180 mm
• Broderihastighed op til 1.050
sting pr. minut
• Automatisk trådafklip
• USB-port

Håndværks inspireret
Brodér med stil på Innov-ís V3.
Denne broderimaskine fra
Brother har mange avancerede
funktioner og et stort broderifelt,
hvilket gør det hurtigt og enkelt
at tilføje smukke designs til dine
projekter.

Pakket med banebrydende nye funktioner, der sammen med
dig skaber elegante nye projekter, til mange års glæde.

Stor LCD berøringsskærm
På den store, klare LCD berøringsskærm, er det let at hente et broderi
ind, du ønsker at redigere direkte på skærmen.
LCD skærmen, der er meget brugervenlig, understøtter dine broderier
og gør det muligt at skabe egne projekter, og tilpasse tekst, rotere,
forstørre, formindske og kombinere og til slut se hele dit broderi på
éngang.

Nye spænnende broderier
Maskinen indeholder mange unikke motiver, såsom klassiske japanske,
vintage, moderne, Zündt™ og special teknikker.

Stor broderi frihed
Innov-ís V3´s store broderifelt på 300
x 180 mm, giver dig mulighed for at
skabe store, kombinerede designs
uden at skulle flytte broderirammen.
Det kombinerede design kan nu
broderes med en hastighed på optil
1.050 sting pr. minut. Det giver dig
mulighedfor at producere smukke
broderier, hurtigere end før.

Indbygget font

Nåletrådning
Det avancerede
automatiske nåletrådnings
system tråder nålen ved et
tryk på en knap.

Automatisk
trådspænding
Innov-ís V3 vil automatisk
justere trådspændingen til den
ønskede indstilling.

Tråd sensor
Et bredt udvalg af indbyggede fonte gør det nemt for dig, at personalisere
og dekorere dine projekter. Pynt projekter med de nye smukke blomsterfonte eller tilføj monogrammer for et personligt touch.
Der er 17 fonte at vælge imellem, herunder 2 kyrilliske og 3 japanske.

Sensoren giver dig
information om over- eller
undertråden er knækket,
eller er ved at løbe ud.

Automatisk tråd
wiper
Den automatiske wiper sørger
for, at tråden bliver klippet
mellem 2 felter af samme farve.

Ramme holderen
Broderirammen er nem at
sætte på broderiarmen, da
rammen glides på og haspes
fast. Det gør det hurtigt at afog påmontere broderirammen.
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henter fra Zundtdesign.com og Zündt Design Ltd er licenseret til privat brug.

Over 200 nye
spænnende broderier
Nyd at skabe en række unikke og smukke broderier
rundt omkring i dit hjem med motiver såsom klassiske
japanske, vintage, moderne, Zündt™ og speciel tekniker.
Broderierne kan redigeres, kombineres, roteres,
formindskes og forstørres direkte fra skærmen. Ved
at trække-og-slippe broderiet til den ønskede position
kan man følge redigeringen på skærmen og se hele
broderiet i farve.

Indbyggede trådfarvetabeller
Slut med at lede længe efter
den rigtige farve tråd. Brothers
indbyggede trådfarvetabel
fortæller dig, hvilket tråd farve
nummer der skal bruges til
broderiet.

Importer broderiet øjeblikkeligt

Med den indbyggede USB-port, kan man nemt importere et broderi.

Nøglefunktioner
Stort broderifelt
300 x 180 mm broderifelt

Fuldt LED-lys
Naturligt lys på hele
arbejdsområdet

Automatisk
nåletråder

Ekstra stor farve
berøringsskærm

Let og hurtigt trådes
nålen med et enkelt tryk
på knappen

Med et enkelt tryk på den
store skærm, kan du:
• Redigere på skærmen
• Personaliserer skærmen
• Vælge mellem 13
forskellige sprog
• Se klokken
• Hente hjælp i den indbyggede
danske brugsanvisning incl.
videoer

Hurtig ilægning
af spolen
Bare placér en fuld spole i
spolehuset, og du er klar til at sy

Uafhængig spoling
af undertråd
Spol ny undertråd op, samtidig
med at maskinen broderer

Ekstratilbehør
Trådstativet på symaskinen giver
opbevaringsplads for 10 tråd- eller
undertrådsspoler. Så har du nem
adgang til de tråde du bruger
mest.
Placér trådene i farverækkefølge
til dit næste broderiprojekt.
Spolepindene kan nemt fjernes,
for at give plads til større
trådspoler.

150 x 150 mm
quilteramme
Størrelsen er ideel til de
fleste quilte projekter.

Bort-ramme

LED broderifod

Bort-rammen forenkler processen
når du brodere smukke borter.
Ved hjælp af den indbyggede
software i Innov-ís V3, kan du
fremstille endeløse bort-mønstre
af de indbyggede broderier.

Denne nye LED broderifod,
hjælper med at skabe perfekt
placering ved brodering.
Med LED broderifoden, får man
en klar visningen af broderiets
midte, derefter er det let at
placere brderiet perfekt.

Trådstativ til king-size
spoler

PE-Design Next og
PE-Design Plus

Dette trådstativ giver mulighed
for også at bruge de store
spoler på maskinen.
Trådstativet kan monteres
direkte på maskinen.

Med Brother´s
broderiprorammer kan man
design sine egne broderier,
helt fra begynder til øvede.

For at se det komplette udvalg, besøg www.brothersewing.dk

Kontakt:

Brother Sewing Macihnes Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vibel, Germany
Tlf. nr. 61 77 41 66 (Dansk konsulent)
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Trådstativ til 10 spoler

