M280D

M280D
Ontdek de magische wereld van
geavanceerde naai- en borduurmachines
met unieke Disney borduurpatronen

• Inclusief 125 borduurpatronen,
waaronder 45 Disney-figuren
• 181 naaisteken
• Hoogwaardige prestaties
in een compact formaat
• 9,4 cm (3,7") LCD-kleurentouchscreen
• USB-poort voor USB-stick
© Disney

Leef uw fantasie
uit en creëer
levenslange blijvende
herinneringen

© Disney

Verhoog uw creativiteit
met de magie van Disney
De Brother Innov-is M280D is de ideale machine om uw naai- en borduurwerk
te verfraaien met magische Disney-figuren Met voorgeprogrammeerde
borduurpatronen, naaisteken en borduurlettertypen biedt deze machine alles
om uw creatieve wensen te doen uitkomen.

CREËER
UW EIGEN
MAGIE!

125 borduurpatronen, waaronder
45 Disney-figuren
Maak uw keuze uit een groot aanbod van unieke borduurpatronen, inlcusief
45 Disney-figuren! Verfraai uw werkstukken door eindeloze combinaties te
maken met de ingbouwde borduurpatronen in de vorm van bloemen, vakantieen feestdagen thema's. De Innov-is M280D is eveneens compatibel met
een breed scala aan extern verkrijgbare motieven.

© Disney
© Disney.Pixar

Enkele van de vele eenvoudige mogelijkheden:

Geavanceerd draadinrijgsysteem

Instelbare draadspanning

7-punts transporteur

Vrije arm

Handige bedieningen

LCD-kleurentouchscreen

Voorgeprogrammeerde lettertypen

Zeer heldere LED-verlichting

Spoelwindsysteem

Borduurgebied van 100 x 100 mm

Snel verwisselbare spoel

USB-poort

© Disney

Eigenschappen in detail
Functies

Voordelen

Geavanceerd draadinrijgsysteem

Geen stress meer bij het inrijgen. Volg de draadgeleider en gebruik de hendel met één vinger om de naald in te rijgen.

Handige bediening

Alle belangrijke bedieningsknoppen bevinden zich centraal op de machine: draadknipfunctie, naald omhoog/omlaag, start/stop-functie.

LCD-kleurentouchscreen

Gebruik alle functies met een eenvoudige aanraking van het heldere LCD-kleurendisplay van 9,4 cm (hoge resolutie: 432 x 240 pixels)
Functieweergave in duidelijke pictogrammen en in 15 talen.

Ingebouwde lettertypen

Met 10 ingebouwde lettertypen personaliseert u al uw naai- en borduurprojecten in een handomdraai.

Zeer heldere LED-verlichting

De heldere, aangename verlichting maakt het gemakkelijker om te werken op donkere stoffen.

Spoelwindsysteem

Snel en gemakkelijk opwinden van onderdraad! Plaats de spoel gewoon op het windsysteem en de draadgeleider
zal u de richting aangeven.

Borduurgebied van 100 x 100 mm

Plaats simpelweg de borduureenheid en het borduurraam, kies het patroon en u bent klaar om te borduren.
Extra borduurramen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.

USB-poort voor het importeren van patronen

Plaats een USB-stick in de USB-poort en laad uw borduurpatroon rechtstreeks op de machine.

Borduurpatronen combineren

Maak een samenstelling van diverse borduurpatronen door op de knop 'Toevoegen' te drukken en naar hartelust te variëren
en te combineren.

Snel verwisselbare spoel

Leg een volle spoel in de opening en u kunt meteen aan de slag. De Innov-is M280D heeft een onderspoelsensor die u informeert
wanneer de spoel bijna leeg is. De machine bevat tevens een bovendraadsensor.

Inclusief 125 borduurpatronen

Maak uw keuze uit diverse unieke borduurpatronen, waaronder 45 Disney-figuren.

Voorgeprogrammeerde kaders en omrandingen

Maak een keuze uit één van de 14 verschillende steektypen en borduur uw kaders en omrandingen (10 stuks) in allerlei variaties.

Bewerkingen uitvoeren op het display

Krachtige bewerkingsfuncties zoals roteren van patronen in stappen van 1°, 10° en 90°, lay-out aanpassen, spiegelen en vergroten/
verkleinen tussen 90 - 120 %.

Automatische draadknipfunctie

Snijdt de boven- en onderdraad automatisch af met de aanraking van een knop.

181 naaisteken

Kies uit 181 in de machine voorgeprogrammeerde steken, voor onbegrensde creativiteit. Inclusief 10 verschillende soorten
1-staps knoopsgaten.

4 lettertypen (naaien)

Gebruik verschillende lettertypen voor labels en monogramprojecten.

My Custom Stitch

Ontwerp uw eigen stekenpatronen of bewerk en wijzig voorgeprogrammeerde patronen, en sla ze op voor later gebruik.

Transporteurverzinker

Handige hendel om de transporteur te laten zakken, zodat u uit de vrije hand kunt borduren en quilten.

Schuifknop voor snelheidsregeling

Stelt de snelheid in van langzaam tot snel. Hiermee kunt u tijdens het naaien ook de steekbreedte wijzigen voor zigzagsteken.

Naaldstopstand

Kies de stand van de naald, omhoog of omlaag, wanneer de machine stopt. Ideaal om uw stof te draaien, voor het naaien
van perfecte hoeken en het aan elkaar zetten van quiltdelen.

Harde beschermkap

Ter bescherming van de machine bij transport of als de machine niet wordt gebruikt.

Automatische achteruit-/verstevigingsfunctie

De machine naait automatisch achteruit-/verstevigingssteken aan het begin- en eindpunt van het naaiwerk.

Spiegelen

Gebruik deze functie om een spiegelbeeld van uw steekpatroon te creëren. Voor meer steekvariaties.

Enkelvoudig of herhalend

Kies of het steekpatroon één of meerdere keren achter elkaar moet worden genaaid.

Steken combineren

Creëer uw eigen steekpatronen door het combineren van verschillende steken.

7-punts transporteur

Verzekert een vlotte doorvoer en een superieure steekkwaliteit op elke kwaliteit en stofsoort.

Klik-aan persvoet

Vervang de persvoet snel en gemakkelijk.

Verfijning bij elke steek
Kies uit 181 functionele en decoratieve steken en satijnsteken. Daarnaast
kunt u ook variëren met 10 verschillende soorten 1-staps knoopsgaten,
voor een professionele uitstraling van uw eigengemaakte kleding!

Alles om een magisch

borduurproject te creëren,
en nog veel meer!
Brother Innov-is M280D wordt geleverd met
• Zigzagvoet 'J'
(op machine)
• Monogramvoet 'N'
• Afwerkingsvoet 'G'
• Ritsvoet 'I'
• Blindzoomvoet 'R'
• Knoopaanzetvoet 'M'
• Knoopsgatvoet 'A'

• Tornmesje
• Schaartje
• Schoonmaakborsteltje
• Gaatjesponser
• Schroevendraaier
• Schijfvormige
schroevendraaier

• Borduurvoet 'Q'
• Naaldensetje
• Tweelingnaald
• Spoel (op machine)
• Voorgespoelde
spoeltjes (4) (wit borduurondergaren 60 wt)
• Spoelclip (4)

• Extra klospen
• Kloshouder (groot)
• Kloshouder (medium)
(op machine)
• Kloshouder (klein)
• Garenklos invoegstuk
(voor mini- en kingsize
garenklos)

• Garennetje
• Spoelhuis
(op machine)
• Voetpedaal
• Borduurraamset
(medium)
10 cm (H) × 10 cm (W)
• Accessoire etui

• Harde beschermkap
• Borduursjablonen set
• Bedieningshandleiding
• Beknopte
bedieningshandleiding
• Borduurpatronen
handleiding

USB-borduurpatronenbibliotheek

Borduurraam 'S'

Borduurraam 170 x 100 mm

Honderden fantastische patronen waaruit
u kunt kiezen!

Eén ovaal borduurraam waarmee u in een formaat
van 60 x 20 mm, 47 x 25 mm of 27 x 33 mm
kunt borduren.

Om nog grotere motieven te borduren.

PE-Design-software

Creatieve kit voor quilten

Creatieve naaivoetenset

PE-Design 10 en PE-Design Plus2 van Brother
bieden krachtige functies voor zowel beginners
als professionals.

•
•
•
•
•
•

Met 5 handige naaivoeten:
• F002N – Rolzoomvoet (7 mm)
• F004N – Blinde ritssluitingvoet
• F005N – Transparante quiltvoet
• F021N – Bandvoet
• F067 – Pipingvoet

NIEUW

Grote aanschuiftafel
1/4 inchvoet met geleider
Open quiltvoet
Quiltgeleider/watteerliniaal
Vrijehandhulpstuk
Open boventransportvoet

De specificaties zijn correct bij het ter perse gaan, wijzigingen voorbehouden. Laatste wijziging 2018.04. #M280D_NL

Optionele accessoires

Download de 'Support
Center'-App van Brother
op uw smartphone
of tablet voor extra
ondersteuning, inclusief
instructievideo's.

Voor meer informatie: neem contact op met uw erkende Brother dealer of bezoek www.brothersewing.eu.

Nederland: @brothersewing.nl
België: @brothersewing.be.nl

Contact:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu
© Disney

