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1 Compacte/draagbare naaimachine
Perfect om mee te nemen naar lessen en op reis 
(lichtgewicht: 6,7 kg).

Het originele IDT™ systeem 
Ingebouwd Dubbel Transport systeem al meer dan 40 jaar 
alleen van PFAFF®! Absoluut gelijkmatig stoftransport van 
boven en van onderen.

Draadafsnijder
Snijdt automatisch de boven- en onderdraad af, trekt de 
draden naar de achterkant van de stof.

Origineel PFAFF® naaivoetensysteem 
Er zijn veel optionele accessoires beschikbaar om 
uw naai-ervaring nog verder uit te breiden.

100 steken 
Een groot aantal verschillende prachtige 7 mm-steken, 
inclusief nuttige steken, knoopsgaten, decoratieve steken, 
quiltsteken, naaldkunststeken en cordonsteken.

TOP 5 EIGENSCHAPPEN*

NAAIFUNCTIES
Het originele IDT™ systeem – Ingebouwd Dubbel Transport 
alleen van PFAFF®, al meer dan 40 jaar! Absoluut gelijkmatig 
stoftransport van boven en van onderen.

PFAFF® origineel naaivoetensysteem – Er zijn veel 
optionele accessoires beschikbaar om uw naai-ervaring nog 
verder uit te breiden.

Draadafsnijder 
Snijdt automatisch de boven- en onderdraad af, trekt de draden 
naar de achterkant van de stof.

100 steken – Een groot aantal verschillende prachtige 7 mm-
steken, inclusief nuttige steken, knoopsgaten, decoratieve steken, 
quiltsteken, naaldkunststeken en cordonsteken.

Prachtige festonsteek voor applicaties – Instelbaar; 
om eenvoudig het gewenste resultaat te bereiken.

Start/Stoptoets – Druk op de start/stoptoets om te naaien zonder 
het voetpedaal. Maakt het naaien van lange naden, naaien uit 
de vrije hand en knoopsgaten eenvoudig. 

Snelheidsschuif – Pas de snelheid aan met de snelheidsschuif 
voor volledige controle.

Eenstaps-knoopsgat – Klik op de knoopsgatvoet en naai zonder 
moeite meerdere knoopsgaten na elkaar.

Naaien uit de vrije hand – Bevestig de optionele free-motionvoet 
en breng de transporteur omlaag voor eenvoudig quilten. 

* De top-vijf functies worden vetgedrukt herhaald onder de respectieve categorieën
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NAAIFUNCTIES
Extern verzinken 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.

Extra hoge naaivoetstand – Brengt de naaivoet omhoog in de 
hoogste positie zodat dikke stoffen eenvoudig onder de naaivoet 
kunnen worden gelegd. 

Persvoetdruk – Kan worden aangepast bij het gebruik van 
speciale technieken of bij het naaien van dunne of dikke stof.

Regelbare draadspanning – Afhankelijk van de stof, 
tussenvulling, garen, enz. kan de draadspanning zo worden 
ingesteld dat de draden exact tussen de twee lagen stof bij 
elkaar komen. 

Naald omhoog/omlaag – Druk op een toets om uw naald zo 
in te stellen dat deze automatisch omhoog of omlaag in de stof 
stopt voor draaien, applicatie enz. Druk op het voetpedaal om 
af te wisselen tussen de positie naald omhoog/omlaag. 

Onmiddellijk afhechten – Als u op deze toets drukt, hecht 
de machine automatisch af voor een snelle en eenvoudige 
afwerking.

29 naaldposities – Perfect voor doorstikken, quilten, ritssluitingen 
inzetten en dergelijke. 

Geïntegreerde draadinsteker – Maakt het inrijgen van de naald 
snel en gemakkelijk. 

Steekplaat – Markeringen links en rechts van de naald helpen 
u de stof te geleiden. 

Klik-aan naaivoeten – Vervangen is eenvoudig; er is geen 
schroevendraaier of ander gereedschap nodig. 

Van bovenaf gevulde spoel – Goed toegankelijk. 

Elektronische naaldkracht – Volledige naaldkracht bij iedere 
snelheid met totale controle. 

Twee garenpennen – Voor naaien met een tweelingnaald of 
speciale naaitechnieken. 

Inclusief extra naaivoeten – 6 verschillende naaivoeten voor 
al uw basisbehoeften.

EIGENSCHAPPEN VAN DE MACHINE
Compacte/draagbare naaimachine – Perfect om mee 
te nemen naar lessen en op reis (lichtgewicht: 6,7 kg).

PFAFF® ontwerp – Gebouwd voor precisie; helpt u professionele 
resultaten te behalen met comfort en gemak.

Infotoets – Druk op de toets en zie welke naaivoet het meest 
geschikt is voor de gekozen steek.

Twee LED-lampjes – Geoptimaliseerde heldere lampjes verlichten 
uw naaigebied zonder schaduwen.

Stekenmenutab – Handige plaats aan de rechterkant van de 
machine. Trek de tab uit om de volledige stekenselectie te zien. 

Harde beschermkap – Beschermt uw naaimachine tijdens het 
vervoer en houdt de machine stofvrij, met slimme opbergruimte 
voor uw voetpedaal en aansluitsnoer.

Accessoiredoos – Om al uw naaigerei onder handbereik te houden. 

Aanschuiftafel/quilttafel – Optionele aanschuiftafel ondersteunt 
uw projecten.


