
•  102 ingebouwde borduurontwerpen, 
waaronder 30 exclusieve Laura Ashley-
ontwerpen

• Borduurgebied van 260 mm x 160 mm

• Groot naaigebied

• Honderden steekcombinaties

• Tot 1000 steken per minuut

•  Inclusief circulair naaihulpstuk
en kit voor spoelhuiswerk. 
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Helder, gebruiksvriendelijk lcd-
touchscreen met achtergrondverlichting

Nu kunt u eenvoudig geraffi neerde 

ontwerpen maken. Gebruik het 

touchscreen om uw patroon aan te 

passen. Creëer spiegelbeelden met 

de functie voor het bewerken van 

borduurontwerpen, draai, vergroot, 

verklein, verschuif tekens of wijzig 

kleuren al naargelang uw 

projectbehoeften.

Groot borduurgebied

De Innov-ís 2200 heeft een groot 

borduurgebied van 260 mm x 160 

mm, waardoor u nog grotere en 

complexere ontwerpen kunt 

creëren. Dankzij het fl exibele 

werkgebied kunt u probleemloos 

complex borduurwerk creëren op 

grotere projecten, zonder dat u 

opnieuw hoeft in te spannen.

Ruime keuze uit 
ingebouwde ontwerpen

Het was nog nooit zo gemakkelijk 

om uw eigen project te starten. De 

Innov-ís 2200 van Brother heeft 

honderden ingebouwde 

ontwerpen, waaronder 

letterpatronen. Selecteer eenvoudig 

uw favoriete ontwerpen en 

combineer deze met andere steken 

om uw eigen unieke stijl te creëren, 

met 30 Laura Ashley-

borduurpatronen, 72 ingebouwde 

borduurontwerpen en 8 lettertypen.

Snel en precies borduren
De Innov-ís 2200 heeft een hoge 

maximumborduursnelheid van 800 

steken per minuut, zodat u in korte 

tijd grote en complexe 

borduurontwerpen kunt realiseren. 

Dankzij het schuifmechanisme kunt 

u het borduurraam vlot bevestigen 

en verwijderen, terwijl de 

automatische draadknipfunctie 

direct de onder- en bovendraad 

knipt. Hierdoor kunt u nog sneller 

werken.

Voor al uw naai-
en borduurbehoeften
De Laura Ashley Innov-ís 2200 is ontworpen 
met indrukwekkende functies die zowel naaien 
als borduren tot een feest maken.

Het is genieten wanneer u prachtige mode- en 
stofferingsprojecten creëert met de uitgebreide collectie 
ingebouwde steken en door Laura Ashley ontworpen 
borduurpatronen. In combinatie met een helder 
lcd-touchscreen en eenvoudige bediening is de 
Innov-ís 2200 de ideale machine om uw creativiteit 
te stimuleren.





Functies en mogelijkheden

Snelheidsregeling, aangepast voor 
zigzagbreedte (in naaimodus)

•  Met een schuifregelaar kunt u de snelheid 

instellen van langzaam tot snel

•  Kan worden geprogrammeerd om de 

steekbreedte te wijzigen

Automatisch 
naaldinrijgsysteem

Luxe systeem haalt de draad

automatisch door het oog van 

de naald.

Groot borduurgebied 
260 mm x 160 mm
(in borduurmodus)

Meer ruimte voor nog 

grotere ontwerpen.

7-punts transporteur 
(in naaimodus)

Heeft extra tanden voor 

betere doorvoer en superieure 

steekkwaliteit.

Compatibel met garen 
van andere fabrikanten

Naast het garenkleuroverzicht van Brother herkent de 

Innov-ís 2200 garens van vier fabrikanten. Wanneer 

uw patroon vraagt om een specifi eke kleur garen, dan 

selecteert u uit de weergegeven informatie de naam 

van het garen van uw fabrikant.



Borduurkaartsleuf

Verplaatst borduurpatronen 

rechtstreeks van de 

borduurkaart naar de 

machine.

Lcd-touchscreen

• 240 x 320 dpi resolutie

• Ingebouwde leerprogramma's

• Ingebouwde naaihulp

• Borduurontwerpen bewerken

• Aan te passen instellingen

• Beschikbaar in 13 talen

Kniehevel (in naaimodus)

Maak uw handen vrij door de 

kniehevel te gebruiken om de 

persvoet omhoog te brengen: 

ideaal bij grote projecten zoals 

quilts.

Heveltoets 
persvoet

Brengt de persvoet 

omhoog.

Draadknip-
toets

Knipt automatisch de 

boven- en onderdraad.

Naaldpositie-
toets

Zet de naald omhoog 

of omlaag.

Achteruit/
verstevigings- 
toets

Naait automatisch 4 

verstevigingssteken. 

Naait rechte en 

zigzagsteken achteruit 

op lage snelheid.

Vrije arm

Vrije-armconversie voor 

lastige objecten zoals 

kragen en manchetten.



Groot werkgebied en veel
bewegingsvrijheid
De Innov-ís 2200 heeft een extra groot 

werkgebied van 210 mm x 112 mm, zodat u 

gemakkelijk uit de voeten kunt met grotere 

projecten. Gebruik de ergonomisch ontworpen 

kniehevel om automatisch de persvoet omhoog te 

brengen terwijl u uw handen vrij hebt om met de 

stof te werken.

De Innov-ís 2200 wordt geleverd 
met creatieve accessoires om uw 
projecten te verfraaien.

Met de kit voor spoelhuiswerk creëert u 
'ondersteboven'-naaiwerk achteruit met 
speciale garens die niet door het oog van 
de naald kunnen. 

Gelijkmatige multidirectionele 
doorvoer

Het 7-punts transport verzorgt een 
gelijkmatige en effi ciënte doorvoer van alle 
stoffen. Dankzij dit multifunctionele 
mechanisme kunt u in een rechte lijn 
naaien, in acht verschillende richtingen 
stikken, grote 40 mm brede steken met 
zijdelingse voeding maken en zelfs 
zigzaggen zonder de stof te verschuiven.

Gemakkelijk, automatisch 
draadinrijgsysteem

De Innov-ís 2200 heeft een luxe automatisch 
naaldinrijgsysteem zodat u de naald zonder 
moeite kunt inrijgen.

Naaldpositieregeling met één 
druk op de knop

Nu kunt u de naald omhoog en omlaag 
zetten met één druk op de knop. Handig 
om uw werk te draaien of om 
gedetailleerde steken te maken op lastige 
stukken.

Selecteer telkens de beste 
steek met de Innov-ís 2200
Dankzij de honderden ingebouwde steekcombinaties, waaronder 
een collectie functionele steken van blinde zomen tot complexe 
decoratieve motieven, kunt u met de Innov-ís 2200 de juiste steek 
kiezen voor elke toepassing. Inclusief 12 automatische 
knoopsgatstijlen, 239 decoratieve steken en letters.



Lichter werkgebied
De Innov-ís 2200 heeft 5 heldere 

ingebouwde lampen die de belangrijke delen 

van uw werk belichten. Vooral handig bij 

donkere stoffen.

Gemakkelijk verwisselbare 
spoel
Plaats eenvoudig de spoel en begin te 

naaien. Via de transparante deksel ziet u 

hoeveel draad u nog hebt.

Non-stop naaien
Dankzij de twee motoren in deze machine 

kunt u een nieuwe spoel opwinden terwijl u 

doorgaat met naaien. Dat is heel prettig als 

u midden in een groot project zit.

Snel spoel wisselen 
met automatische 
draadknipfunctie

De automatische draadknipfunctie 
knipt de boven- en onderdraad 
aan het einde van elke taak, zodat 
u meteen weer verder kunt gaan of 
aan een ander project kunt 
beginnen.

Naait elke stof, dik of dun
De automatische draadspanning 
bepaalt de dikte van de stof en 
past daar de draadspanning meteen 
op aan. Ideaal voor lastige stoffen.

Probleemvrij achteruit 
naaien en verstevigen
De Innov-ís 2200 naait automatisch 
achteruit en zigzag, en regelt 
automatisch het aantal 
verstevigingssteken, zodat u zich 
op het project kunt concentreren 
zonder op de steken te letten.

Lastige stoffen 
gemakkelijk bewerken met 
een verstelbare persvoet 
en 3 hoogteniveaus
Pas de persvoetdruk aan en u kunt 
moeiteloos zelfs de lastigste stoffen 
naaien of dikke zomen maken.

Circulair naaien
Maak concentrische cirkels, bogen en nog 

veel meer met het circulaire hulpstuk. Met de 

meegeleverde band- en kordonneervoet kunt 

u bovendien uw creaties verfraaien met 

decoratieve garens en sierbanden voor die 

speciale fi nishing touch. 

* De afgebeelde circulaire naaisteek is afkomstig van de 
Innov-ís 5000



Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.brothersewing.eu

Meegeleverd

•  Borduurvoet 'U' •  Krijtje •  Borduurraamset (extra groot)

   26cm (H) x 16cm (B)

   10 1/4 inches (H) x 6 1/4  inches (B)

•  Knoopsgatvoet 'A' •  Schoonmaakborsteltje

•  Overhandse steekvoet 'G' •  Gaatjesponser

•  Monogramvoet 'N' •  Schroevendraaier (groot) •  Schijfvormige schroevendraaier

•  Ritsvoet 'I' •  Schroevendraaier (klein) •  Voetpedaal

•  Zigzagvoet 'J' (op machine) •  Kloskap (klein) •  Borduursteekplaatdeksel

•  Blindzoomsteekvoet 'R' •  2 kloskappen (medium) •  Rasterset

•  Knoopaanzetvoet 'M' •  Kloskap (groot) •  Schermaanraakpen (stylus)

•  Boventransportvoet •  Verticale klospen •  Kniehevel

•  Zijsnijdervoet •  Klosvilt •  Usb-kabel

•  Fantasiequiltvoet •  Klosnetje •  Ander spoelhuis (roze markering)

•  Tornmesje •  Kit voor spoelhuiswerk •  Borduurondergaren

•  4 spoelen •  Circulair naaihulpstuk •  Steunstof

•  Naaldsetje •  Borduurraamset (groot)

   18cm (H) x 13cm (B)

   7 inches (H) x 5 inches (B)

•  Bedieningshandleiding

•  Tweelingnaald •  Naslaggids

•  Schaartje •  Harde koffer

Optionele extra's
Borduurgaren

Een grote collectie borduurgaren
van hoge kwaliteit.

Borduurkaartenbibliotheek

Honderden fantastische
patronen waaruit u kunt kiezen!

Huidkleurig garen

Tien subtiele tinten, perfect
voor gelaatstinten, zijn 
ideaal voor gebruik met de 
functie PHOTO STITCH in 
PE-Design.

Borduurondergaren

Polyester ondergaren
in zwart en wit.

Metallic garen

Veertien metaalkleurige
garens, vervaardigd uit hoogwaardig
polyestervezel, geven uw
borduurprojecten glans.

Steunstof

Opstrijkbare steunstof en
in water oplosbare steunstof.

Breng voor nadere informatie een bezoek aan uw dealer of surf naar www.brothersewing.eu.
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