borduurmachine

V3 Limited Edition

• Groot borduurgebied van 200 x 300 mm
• Hoge borduursnelheid van 1.050 steken per minuut
• De LED-pointer toont exact waar de naald de
stof ingaat
• Automatische draadknipfunctie
• USB-poort

Het beste, nu nóg beter!
Om ons 110-jarig bestaan te vieren brengt Brother de
Innov-is V3LE in een speciale 'Limited Edition' uit. Met
het bekende grote borduurgebied, de vele handige en
geavanceerde functies én een superieure
borduurkwaliteit.

Groot LCD-touchscreen
Het grote, scherpe en heldere LCD-touchscreen van 7 inch met 260.000 kleuren
heeft gebruiksvriendelijke bedieningselementen om ontwerpen te selecteren,
borduurpatronen te bewerken en steken in te stellen. Met deze handige functies
kunt u op een eenvoudige manier projecten creëren, waarbij u een voorbeeld van
uw ontwerp op het kleurenscherm kunt bekijken, terwijl u bovendien met één druk
op de knop snel en gemakkelijk letters kunt toevoegen, kunt roteren, vergroten,
verkleinen en combineren.

Bewerken op het scherm
Deze machine heeft krachtige functies om ontwerpen op het scherm te bewerken
en is voorzien van ontwerptools waarmee u met slepen en neerzetten de positie
van patronen kunt wijzigen, patronen kunt vergroten, verkleinen, roteren en
spiegelen. Zo kunt u ontwerpen volledig naar uw hand zetten en uw eigen ideeën
verwezenlijken.

Functies en
mogeli jkheden
Groot borduurgebied
Borduurgebied van
200 x 300 mm, 2 borduurramen
meegeleverd (200 x 300 mm,
200 x 200 mm).

Handige centrale
bedieningselementen
Voor uw gemak bevinden alle
bedieningstoetsen zich
centraal op de machine.
• Persvoettoets – brengt de
persvoet voor u omhoog en
omlaag.
• Draadkniptoets – knipt
automatisch de boven- en
onderdraad.
• Naaldstandtoets – zet de
naald omhoog of omlaag.

LED-pointer
De LED-pointer zorgt voor een
perfecte plaatsing van het
borduurpatroon, door de aan
te duiden waar de naald in de
stof zal gaan – snel en duidelijk!

USB-poorten
Sluit de machine via de
USB-poort aan op uw pc of
plaats een USBgeheugenstick om snel en
eenvoudig ontwerpen te im- of
exporteren.

Heldere LED-verlichting
Verlichtingssysteem met zeer
helder natuurlijk licht (volledig
spectrum). Instelbaar op het
touchscreen.

Automatisch
draadinrijgsysteem

Extra groot kleurentouchscreen

Het inrijgen van de draad is zo
eenvoudig: één druk op de
knop is voldoende!

Raak het grote, duidelijke
scherm met breedhoekbeeld
aan om:
• Borduurontwerpen op het
scherm te bewerken
• Uw instellingen aan te
passen
• Over te schakelen op een
van de 13 ingebouwde talen
• Te kijken hoe laat het is
• Leerprogramma's op het
scherm en de ingebouwde
hulpfunctie te raadplegen

Snel verwisselbare spoel
Plaats gewoon een volle spoel
en leid de draad door de
geleider: u kunt meteen aan
de slag.

Verbeterde steekplaat
De verbeterde uitvoering van
de steekplaat zorgt voor een
uiterst perfecte
borduurkwaliteit.

17 ingebouwde lettertypen
en 224 ontwerpen

Onafhankelijk
spoelwindsysteem

Maak een keuze uit het grote
aanbod borduurpatronen en
decoreer uw projecten naar
hartelust!

Wind een nieuwe spoel op
zonder uw borduurwerk te
onderbreken.

Meer ruimte voor
prachtig borduurwerk
Dankzij het grote borduurgebied van
200 x 300 mm van de Innov-is V3LE
kunt u grote en complexe ontwerpen
creëren zonder dat u opnieuw hoeft in te
spannen. Gecombineerd met de hoge
snelheid van 1.050 steken per minuut,
geeft de V3LE alle ruimte om sneller dan
ooit prachtig borduurwerk te maken.

Ingebouwde lettertypen

Gemakkelijk draadinrijgsysteem
Dankzij het geavanceerde elektronische
draadinrijg-systeem wordt de draad met
één druk op de knop automatisch
ingeregen.
Automatische draadspanning
De Innov-is V3LE past de draadspanning
automatisch aan overeenkomstig uw
wensen.
Draadsensors
De handige boven- en onderdraadsensors
informeren u wanneer het garen bijna op
is.
Automatische draadknipper
De automatische draadknipfunctie knipt
de tussenliggende sprongsteken en knipt
direct de onder- en bovendraad.
Waardoor u nog gemakkelijker en sneller
werkt.

Met de grote keuze aan ingebouwde lettertypen kunt u uw projecten gemakkelijk
personaliseren en decoreren. Verfraai objecten met de schitterende bloemletters of
voeg monogrammen toe voor die persoonlijke toets. U hebt de keuze uit 17
lettertypen, waaronder twee cyrillische en drie Japanse.

Schuifraam-mechanisme
Dankzij het schuifraammechanisme kunt u
het borduurraam vlot bevestigen en
verwijderen.
Extra groot werkgebied
De extra lange vrije arm geeft u meer
werkruimte dan ooit (285 mm).
Ingebouwde garenkleurenoverzichten
De Innov-is V3LE heeft meegeleverde
garenkleurenoverzichten van belangrijke
garenfabrikanten. U kunt eenvoudig uw
favoriete merk selecteren op het
touchscreen en de overeenkomstige kleur
wordt weergegeven.
Patronen in een oogwenk importeren

©Zündt Design

Via de ingebouwde USB-poort kunt u
patronen razendsnel importeren. Plaats
eenvoudig een USB-geheugenstick of sluit
de Innov-is V3LE-machine rechtstreeks
aan op uw pc om uw borduurontwerpen
naar de machine te verzenden.

Copyright Zündt Design 2012. Alle rechten voorbehouden. Alle door Zündt Design Ltd gemaakte illustraties en ontwerpen zijn auteursrechtelijk beschermd. De borduurgegevens
die u via zundtdesign.com en Zündt Design Ltd verkrijgt, bevatten een licentie en dienen uitsluitend voor eigen gebruik (niet commercieel).

Creëer thuis tal van unieke en
schitterende nieuwe
borduurprojecten met
ontwerpstijlen zoals klassiek
Japans, vintage, trendy, Zündt en
gebruikmakend van speciale
technieken.

Meer dan 200 prachtige
borduurontwerpen

De ontwerpen kunnen via het touchscreen worden
bewerkt, gecombineerd, geroteerd, verkleind en vergroot.
Met slepen en neerzetten kunt u borduurpatronen
eenvoudig positioneren op het kleurenscherm: zo kunt u
snel en eenvoudig geraffineerde ontwerpen creëren,
geheel naar uw wens.

LED-pointer
De LED-pointer zorgt voor een perfecte plaatsing van het borduurpatroon,
door de aan te duiden waar de naald in de stof zal gaan – snel en duidelijk!

Optionele extra's
Randenborduurraam
100 x 300 mm

Ideaal voor quiltprojecten. Maak
moeiteloos vierkante objecten.
Stevig borduurraam dat uw stof
gespannen houdt en dat geschikt is
voor zware stoffen.
Ideaal voor zowel beginners als
experts.

Borduur prachtige doorlopende
motieven en randen. Ideaal voor
uiteenlopende projecten, van mode
tot interieur decoraties.

Garenstandaard met 10 klossen

Standaard voor grote klossen

Deze garenstandaard met 10
klossen, die u stevig vastklikt op uw
machine, heeft 10 verticale
klospennen voor de aanvoer van
garen of het bewaren van spoelen.
Zo hebt u veelgebruikte kleuren
garen altijd binnen handbereik.

De klossenstandaard met 2 pennen
is stevig bevestigd aan de Innov-is
V3LE en biedt plaats aan twee grote
garenklossen. Ideaal om snel van
garen te wisselen of als u met twee
naalden wilt naaien.

Voorgespoelde spoeltjes

PE-Design – borduursoftware

Spaar nog meer tijd uit met de
voorgespoelde spoeltjes van
Brother. Zo verliest u geen kostbare
tijd en zijn uw borduurpatronen (nog)
sneller klaar.
U kunt de spoeltjes altijd
hergebruiken (als ze leeg zijn),
zovaak als u maar wilt!

De nieuwste generatie software van
Brother voor het ontwerpen van
borduurmotieven biedt
geavanceerde mogelijkheden om de
productiviteit van de Innov-is V3LE
te verbeteren.

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

@brothersewingcraft

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

Uw Brother dealer:

Brother Sewing Machines Europe GmbH · Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 · 61118 Bad Vilbel · Germany · website: sewingcraft.brother.eu

Deze documentatie kan abusievelijk onnauwkeurigheden of typefouten bevatten en is onderhevig aan veranderingen. Toepassingen en accessoires kunnen verschillen per land.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle verklaringen zijn geldig op het moment van afdrukken. Laatste wijziging 2020.10. #ZLLV3LENL

Quiltraam van 150 x 150 mm

