


In één woord: Briljant
Maak kennis met de Luminaire Innov-is XP3, de 

nieuwste en meest uitgebreide  

naai-, borduur- en quiltmachine van Brother! 

Naast onze revolutionaire projectietechnologie 

heeft de Luminaire XP3 ook krachtige draadloze 

eigenschappen, om uw borduurpatronen 

direct vanuit een pc over te brengen. U kunt 

zelfs een afbeelding van een smartphone of 

tablet overzenden, een melding ontvangen 

zodra een garenkleur verwisseld moet worden 

en meerdere Brother machines met elkaar 

verbinden via een draadloos netwerk. 

Deze machine is net zo briljant als uw  

creatieve ideeën!





Met de behulp van de camera 
met hoge resolutie en de 
projectietechnologie worden uw 
steken of borduurpatronen op de stof 
weergegeven nog voordat u zelfs maar 
één enkele steek heeft genaaid of 
geborduurd. * 

U kunt een steek kiezen, de lengte of 
breedte ervan aanpassen en de steek 
bekijken op uw stof voordat u begint te 
naaien.

De heldere projectietechnologie 
zorgt voor uiterste nauwkeurigheid. 
Controleer de uiteindelijke grootte en 
positie van het borduurontwerp op 
de uitgekozen plaats. Speel met de 
afmetingen en beoordeel het directe 
resultaat op de stof.

De projectie van geleidelijnen kunt u 
zo duidelijk maken als u maar wenst; in 
een groene, rode of witte kleur.

Geniet van een 
nauwkeurige 
positionering van steken 
en borduurpatronen.

Projectie weergave 
van 13 x 8 cm

StitchVision-technologie

*Het is mogelijk dat er een klein verschil ontstaat tussen de geprojecteerde weergave en het uiteindelijke borduurresultaat - afhankelijk van de 
gebruikte stof of materiaal



2-in-1 sensorpen
Met de innovatieve 2-in-1 sensorpen past u uw steken direct 
op de stof aan, voor nog meer precisie. Pas de steekbreedte of 
steeklengte aan en verschuif de steek naar links of naar rechts. 
Wissel van steekkeuze door met de sensorpen andere steken te 
laten projecteren, net zolang totdat de best passende steek is 
gevonden.  Innovatie voor ultieme creativiteit!

De unieke 2-in-1 sensorpen van Brother werkt op zowel het 
touchscreen als op de stof.

Geleidelijnmarkering en raster

Naai de meest rechte lijnen ooit! De projector 
kan zelfs worden ingesteld om enkele-, 
dubbele-, hoekige- of rasterlijnen weer te 
geven.
Naai met het grootste gemak meerdere 
parallelle lijnen, fijne plooitjes, zomen, ritsen, 
verstekhoeken, ruiten, decoratieve steken en 
zoveel meer... Met onberispelijke resultaten.



Verbeterde 
InnovEye Plus-        
                     technologie

De InnovEye Plus-technologie is ongeëvenaard wanneer 
het om precisie gaat. De mogelijkheid om het hele 
borduurgebied te scannen biedt vrijwel eindeloze 
creatieve mogelijkheden en zorgt voor uiterste 
nauwkeurigheid in al uw projecten. 

Dankzij de hoge scansnelheid is er tijdwinst -  
dus meer tijd over om te besteden aan  
nieuwe creaties!

Eindpuntfunctie

Met de ingebouwde camera-functie met 
Innov-Eye Plus-technologie en het gebruik van 
eindpuntstickers, stopt een steeklijn automatisch 
met naaien. Exact op het goede eindpunt!

De Luminaire Innov-is XP3 gebruikt het innovatieve 
Sneeuwpop-sticker positioneringssysteem om 
grote patronen op te splitsen, samen te voegen en 
feilloos op de juiste plek te plaatsen. Voeg grote 
quiltranden, doorlopende randen en heel grote 
ontwerpen sneller samen dan u ooit voor mogelijk 
hield.
Zo worden de meest uitdagende projecten tot in 
de perfectie voor u uitgewerkt. 

De handige Sneeuwpop



Zie het, scan het, naai het
Zet gescande schetsen en tekeningen in slechts enkele 
seconden om in borduurmotieven, direct op de machine, 
zonder extra softwareprogramma’s. Simpel, snel en leuk om te 
doen.

De Luminaire Innov-is XP3 heeft de unieke mogellijkheid 
om lijntekeningen te herkennen. Maak automatisch mooi 
borduurwerk op basis van handgetekende ontwerpen, graffiti, 
sjablonen of zelfs uw handtekening. 

Maak een simpele pentekening en plaats de tekening in 
het scanraam. De camera zet het beeld automatisch om in 
borduurgegevens, zonder dat u extra software nodig hebt. 
Uw eigen persoonlijke touch toevoegen was nooit eerder zo 
eenvoudig!



Grote borduurpatronen -
automatisch te verbinden

Pakt u het met uw volgende borduurproject 
groots aan?  Dan zijn de vijf ingebouwde ‘Large-
size split” borduurpatronen die automatisch met 
elkaar verbonden kunnen worden fantastisch!  
Kies uit decoratieve bloemen, vogels en andere 
verfijnde ontwerpen - creëer borduurpatronen 
tot wel 720 mm groot!

ontwerptechnieken
Unieke 

Techniek voor 
decoratieve 
lange steken
 
Gebruik één van de 
tien ingebouwde 
borduurpatronen met 
lange steken en voeg 
geometrische en 
String Art-decoraties 
toe aan uw projecten.

Borduur 
letters met 
dikker garen 
(couching)

Een prachtige 
techniek om 
geborduurde letters 
in 3D te maken.



Voor hele grote dromen 

Het grootste borduurraam van Brother   

Uw ontwerpen en uw creatieve expressie zijn erg belangrijk. 
Wij geven u daarvoor de grootst mogelijke ruimte: een 
verbluffende afmeting van 272 x 408 mm.

Om te verzekeren dat uw project niet wegschuift en 
tijdens het borduren strak blijft zitten, is de bevestiging 
op het nieuwe, grootste borduurraam uitgevoerd met een 
ergonomische veerhendelontspanner en voorzien van 
rubberen strips aan de binnenzijde van het borduurraam.

254 x 254 mm Magnetisch borduurraam* 
 
Moeiteloos inspannen. De stof blijft goed op de plaats 
zitten en het bespaart het vele in- en uitspanwerk tijdens 
het borduren van aansluitende borduurpatronen of 
tijdens het borduren van grote oppervlakken. Verschuif 
simpelweg de stof in het borduurraam en borduur direct 
het volgende deel.

Veel werkruimte en een groot 
borduurgebied

Met de slimme combinatie van de grootste opening en 
de royale arm; 332 mm rechts van de naald, is geen enkel 
project te groot. Maak moeiteloos grote, volumineuze 
projecten, tot zelfs een kingsize-quilt!

en creatieve ideëen

Ervaar het gemak met de grootste werkruimte, het grootste borduurraam, de langste vrije arm, een 
reusachtig en helder LCD-kleurentouchscreen van 25,65 cm en de ruimste keuze borduurpatronen, 
naai- en quiltsteken van al onze machines.

*Optionele accessoire - afzonderlijk verkrijgbaar



3. 
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Een vergelijkbare veelzijdige en gebruiksvriendelijkere toepassing vindt u nergens. Ontwerp met één druk op een scherm 
snel en gemakkelijk uw eigen borduurpatronen, voor projecten die net zo uniek zijn als u zelf. 

Teken rechtstreeks in My Design Center of scan afbeeldingen en clip art met de scanfunctie van de ingebouwde camera. Extra 
software hebt u niet nodig! Importeer zelfgemaakte decoratieve vulsteken en lijnsteken vanuit PE-Design 11*.  

Exclusief voor de Luminaire Innov-is XP3 hebben we zes nieuwe decoratieve vulsteken toegevoegd, kan de afmeting van 
borduurpatronen worden aangepast middels cijfertoetsen en zijn de stempelvormen voorzien van een nummering - voor een 
handige referentie! 

Met de slimme functie ‘Niet borduren’ kunnen verschillende delen van een borduurpatroon worden verwijderd voordat u begint 
te borduren. Dat geeft een duidelijk zicht op wat er wel en niet geborduurd moet worden.

My Design Center

1. Scan 
2. Converteer
3. Borduur

Creëer 
gepersonaliseerde 

kunstwerken

*optioneel product, afzonderlijk verkrijgbaar



Teken eigen ontwerpen

Gebruik het bijbehorende scanframe of 
teken direct op het LCD-beeldscherm 
om uw eigen unieke borduurpatronen te 
creëren. 

Intuïtieve, gebruiksvriendelijke 
interface
 
De gebruiksvriendelijke interface 
beschikt over handige functies zoals 
de pan-tool, omhoog, omlaag en opzij 
scrollen, uitwissen/opnieuw, draaien en 
meer. 

Doorlopende decoratieve 
vulsteken
 
Laat de decoratieve vulsteken aansluiten 
en creëer een doorlopend ontwerp, met 
de positiverschuivings-functie.

Precieze zoneselectie

Vrijehand-selectie: selecteer een deel 
van een afbeelding, zodat ongewenste 
onderdelen zullen vervallen.

My Design Center en decoratieve vulsteken

48 decoratieve vulsteken, geïnspireerd op geometrische vormen, vlechtwerk, 
bladeren en druppels, om alle ontwerpen op te vullen met originele stiksels. 

Maak unieke projecten, 

Van fijne lijnen tot artistieke kunst

Om nog preciezer te kunnen tekenen wordt de 
Luminaire Innov-is XP3 geleverd met een nieuwe 
styluspen met fijne punt.

met eigen ontwerpen!



Verstevigingssteek-toets
Met een eenvoudige druk op de toets naait u automatisch 
afhechtsteken aan het begin en einde van de steek. 
Wanneer u tijdens het naaien van een decoratieve steek 
op de knop drukt, zal de machine automatisch stoppen 
zodra de gehele decoratieve steek is genaaid.

Extra bijzondere eigenschappen
Naai constante hoogkwalitatieve steken, hecht 
steken aan het begin en einde automatisch af, voer 
stoffen als jeans en zijde met gemak door en naai 
automatisch knoopsgaten. Ervaar een evolutionaire 
naaimachinetechnologie, voor iedereen die droomt van 
perfectie.

1554 ingebouwde borduurpatronen
Waarvan 192 Disney-figuren

844 ingebouwde steken
Inclusief 10 exclusieve Disney steken. Een groot deel van 
de decoratieve steken kan ook worden gebruikt in de 
borduurmodus.

Snel de steekplaat verwijderen
Geen schroevendraaier nodig! Verwijder de hele 
steekplaat in één handeling, zelfs wanneer de 
borduureenheid of optionele verlengtafel is aangesloten.

Naaldpositie
Een T-vormige aanduiding toont u precies waar de naald 
in de stof zal gaan; maximale precisie en efficiëntie.

Naaldposities
We begrijpen dat u tijdens het naaien of quilten uw 
naald heel nauwkeurig wilt verplaatsen. Pas gewoon de 
naaldpositie aan tot hij op de juiste positie staat, zonder 
de stof te verschuiven.

Flexibele persvoethoogte-stop met kniehevel
Houdt uw handen vrij door de kniehevel te gebruiken 
om de persvoet omhoog te brengen. Ideaal bij grotere 
projecten zoals quilts.



© Disney

SFDS – Square Feed Drive System
Het Square Feed Drive System 
(industrieel bloktransport) zorgt voor een 
zeer gelijkmatig transport van de stoffen, 
voor een superieure steekkwaliteit.

Snel verwisselbare spoel
Plaats een volle spoel en u kunt meteen 
aan de slag.

Automatische en elektronische naaldinrijger
Het inrijgen van de draad in de naald is zo 
eenvoudig: één druk op de knop is voldoende.

Centrale bedieningselementen
Naaien wordt gemakkelijker met de handige 
centrale bediening. Alle veelgebruikte functies 
binnen handbereik!

Schuifknop voor snelheidsregeling
Stel de snelheid in van langzaam tot snel. 
Ook te gebruiken om de steekbreedte te 
veranderen terwijl u naait.

Spoel opwinden in 5 verschillende niveaus
Een speciale spoelwindmotor windt een 
nieuwe spoel op terwijl u gewoon blijft 
borduren.
Kies uit vijf hoeveelheden voor het opwinden 
van spoelen. Vooral handig voor het dunne 
borduurondergaren.

Gemotoriseerde boventransportvoet
Boventransportvoet voor gelijke verplaatsing 
van de stof, aan de boven en onderkant. 
Voor de verwerking van delicate stoffen, 
imitatieleer, vinyl of meerdere stoflagen, zoals 
bij quilts.

Automatische persvoetlichter
Behoud de volledige controle in uw handen, 
de persvoet wordt automatisch omlaag 
gebracht.

Magnetische, opvouwbare garenkloshouder
Open het bovenste deksel om de slimme 
magnetische garenkloshouder te bevestigen. 
Niet alleen ruimtebesparend en innovatief, 
maar zorgt ook voor een goede afrolling van 
het garen.

Snel naaien
Met de hoge naai- en borduursnelheden van 
tot 1050 steken per minuut worden projecten 
snel gerealiseerd. 
 
2 USB- & 1 SD-kaartpoort
Sluit een USB-apparaat aan, zoals een USB-
flashdrive of een kaartlezer of een SD-kaart.



Creatieve perfectie was nooit eerder zo bereikbaar

De Luminaire Innov-is XP3 vertegenwoordigt ultieme luxe en perfectie voor al uw naai-, borduur-, en quiltprojecten. Voorzien 
van droomfuncties voor de naailiefhebber die op zoek is naar uiterste professionele resultaten.

Steek tapering functie
 
Geef jeans, blouses en woondecoratie een 
professionele afwerking met taps toelopende 
steken, met de steek tapering functie. Maak 
een keuze uit één van de 20 decoratieve 
steken en geef de richtingshoek van de steek 
aan het begin en het einde aan voor een taps 
toelopend effect.

Nauwkeurige plaatsing van steken
 
Bekijk de steken direct op de stof, precies op 
de juiste plaats. Wissel snel en eenvoudig naar 
een andere steek, wijzig de grootte en breedte 
en verplaats uw naaldpositie met de 2-in-1 
sensorpen - direct te gebruiken in de projectie 
op de stof.

Ervaar de soepele stofdoorvoer van alle 
stofkwaliteiten en materialen met Brother’s 
innovatieve Square Feed Drive System..  
De gemotoriseerde boventransportvoet 
verwerkt moeiteloos hele dunne en delicate 
stoffen, maar ook quilts met meerdere stof- 
en tussenlagen.



Multifunctioneel voetpedaal
 
Het multifunctionele voetpedaal is uitgevoerd 
in een nieuw ergonomisch ontwerp met 
een verbeterde hellingshoek voor maximaal 
gebruik. Een betere verdeling van de 
drukkracht vermindert de inspanning voor de 
voet. 

Camera voor knoopsgat-detectie 
 
Maak knoopsgaten in een handomdraai! Dankzij het 
intelligente camerasysteem, wordt de grootte van de 
knoop herkent en wordt automatisch het knoopsgat 
met de juiste afmeting gemaakt. 

Dit ingenieuze systeem zorgt ervoor dat er geen 
knoopsgathendel meer nodig is. Een knoopsgat in 
dikke stoffen en volumineuze kleding wordt niet meer 
verhinderd door de hendel.

844 ingebouwde steken
 
In het aanbod van 844 functionele en decoratieve 
steken zijn 144 nieuwe steken toegevoegd, inclusief 
10 exclusieve Disney steken. Een groot aantal steken 
kunnen ook worden gebruikt in de borduurmodus.

Geavanceerde N+ voet
 
De duurzame coating op de nieuwe 
verbeterde N+ monogramvoet zorgt voor 
een goede doorvoer van alle stofkwaliteiten. 
De plastic geleider geeft extra stabiliteit en 
beperkt het risico op scheeftrekken van de 
stof.

Gemotoriseerde 
boventransportvoet
 
Brother’s unieke gemotoriseerde 
boventransportvoet zorgt voor een 
gelijkmatige doorvoer van de stof, aan de 
boven en onderkant. Voor delicate stoffen, 
stoffen met een coating en meer!

Decoratieve steken, uiterst f lexibel
 
De meeste decoratieve steken kunnen nu 
wordt vergroot tot wel 120%, of worden 
verkleind tot 50%, heel flexibel! Dankzij 
onze supersnelle technologie naait u 
brede decoratieve steken met perfecte 
eindresultaten.



Laat uw fantasie de vrije loop met de uitgebreide bibliotheek 
met ruim 1500 ingebouwde borduurpatronen van de 
Luminaire Innov-is XP3 . Waaronder ontwerpen van Disney, 
Anna Aldmon, Zundt, ZenTangle en Pierre Joseph Redouté. 
En alsof dat nog niet genoeg is, zijn er ook 10 geometrische 
borduurpatronen met lange steken om uit te kiezen.

Breng de Disney-droom tot leven
 
De betoverende wereld van Disney maakt uw projecten nóg 
prachtiger, met 192 exclusieve, ingebouwde borduurontwerpen 
en 10 leuke, decoratieve Disney-steken!

Van Mickey, naar Elsa, naar Nemo ... De Luminaire Innov-is XP3 is 
de ideale machine om wat Disney-magie te borduren en naaien 
voor uw vrienden en familie. 

        Ruim 1500 prachtige 

borduurpatronen
192
Disney 
borduurpatronen
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Hoge borduursnelheid

Geniet van borduursnelheden die 
vergelijkbaar zijn met die van een semi-
professionele borduurmachine, met een 
bereik van 1050 steken per minuut. Behaal 
verbluffende borduurresultaten en ervaar 
de rust tijdens het borduren dankzij het 
borstelvrije motormechanisme.

Nog meer garenkleuren

Bovenop het genereuze aanbod zijn de 
volgende garenmerken toegevoegd: Iris, 
Floriani, Pacesetter Pro en Polyfast.

Kleurnuancefunctie met extra 
kleurmogelijkheden

Houdt u van bepaalde kleurtinten? Gebruik 
dan de kleurnuancefuncties ‘Willekeurig’ en 
‘Verloop’ en zet uw voorkeurstinten vast om 
borduurpatronen in kleurcombinaties weer 
te geven waarin uw favoriete kleuren zijn 
verwerkt.

Willekeurig Verloop

Veelzijdige borduurramen

Bij de Luminaire Innov-is XP3 ontvangt u 
een scanraam en vier borduurramen.

• 408 x 272 mm 
• 240 x 240 mm 
• 180 x 130 mm 
• 100 x 100 mm 

Magnetische borduurramen*

Vanaf nu zijn er 2 formaten magnetische 
borduurramen: 254 x 254 mm en  
360 x 180 mm. 

Span moeiteloos dikkere stoffen in. 
Het magnetische borduurraam zorgt 
ervoor dat de stof goed en stevig vast 
blijft zitten. Ook ideaal tijdens maken 
van grote borduurprojecten waarbij 
borduurpatronen aan elkaar moeten 
aansluiten.  Verschuif de stof gewoon in 
het borduurraam en ga direct door met 
borduren van het volgende deel. 

*Optionele accessoire - afzonderlijk verkrijgbaar



Gemaakt voor quilters Voor echte quiltliefhebbers kan het niet 
groot genoeg zijn. De Luminaire  
Innov-is XP3 voldoet aan alle wensen! 
Dankzij de grote werkruimte van Brother 
bent verzekerd van comfort tijdens het 
naaien van grote werkstukken. 

Groots quilten 

Quilt van rand tot rand met behulp van de 
projectortechnologie en de lange arm. Kies één 
van de tien ingebouwde borduurpatronen, geef 
de afmetingen van uw quilt in en de Luminaire 
splitst ze voor u op in verschillende delen om in te 
spannen. Dankzij onze slimme technologie kan het 
maximale oppervlak van het borduurraam worden 
gebruikt. En door de correcte berekening hoeft 
het werkstuk minder vaak opnieuw te worden 
ingespannen, dus: sneller quilten. 

Begeleiding tijdens het naaien

De rechtstik-steekplaat is aangevuld met lijnen 
in een hoek van 45, 60, 90 en 120 graden, wat 
perfect is voor quilters. Voortaan kunt u driehoeken, 
rechthoeken, vierkanten, zeshoeken en iedere 
andere willekeurige figuur moeiteloos positioneren.

Projecteer geleidelijnen - recht of hoekig - 
rechtstreeks op de stof.  Of projecteer het beginpunt 
van de naald op de stof, om duidelijk te zien waar de 
steek in de stof wordt geplaatst; voor extra precisie 
bij het aansluiten van quiltpatronen!



Wilt u uw quilt een opvallende uitstraling geven? De XP3 is voorzien van diverse unieke functies die geen 
enkele andere machine kan uitvoeren. Exclusieve creativiteit! 

Zeshoekige quiltrandpatronen - met 
automatische opsplitsfunctie 
Vijf zeshoekige vormen bieden nieuwe 
creatieve opties voor borduur- en 
quiltprojecten!

Automatisch opsplitsen van grote 
quiltranden 
Maak prachtige quiltranden. Bepaal de 
afmeting van de rand en het te gebruiken 
borduurraam. De Luminaire Innov-is XP3 
zal de patronen automatisch splitsen om 
in meerdere stappen te borduren met het 
gekozen borduurraam.

Tweekleurige quiltrandpatronen
Geef een nieuwe dimensie aan quilts 
en pas 1 van de 5 nieuwe tweekleurige 
quiltrandpatronen toe. Voor een stijlvol en 
kleurrijk effect!

Echo effecten
Met één druk op de knop voegt de 
Echo-functie automatisch extra 
stiklijnen toe. Zo brengt u een speciaal 
effect aan rondom uw applicaties 
en borduurpatronen. Mooi voor het 
decoreren van quilts en patchwork. 
Verander de ruimte tussen de steeklijnen 
op een eenvoudige manier.

Meandersteken en vulpatronen
Gebruik de ingebouwde 48 decoratieve 
vulsteken en 17 decoratieve lijnsteken 
om één van de 90 stempelvormen in 
My Design Center te vullen of om ze 
rondom borduurpatronen te plaatsen. 

Decoratieve vul- en meandersteken 
geven unieke effecten aan uw projecten, 
nauwkeurig en simpel: met één druk op 
een knop.
De Luminaire XP3 doet het allemaal 
automatisch voor u!

Drievoudige steek voor quiltranden 
Naast de enkelvoudige uitvoering is het 
nu ook mogelijk om een drievoudige 
steek ter decoratie van quiltranden te 
gebruiken; voor nog opvallendere steken 
in je project.

Exclusieve Quiltfuncties



†Aanvullende download is nodig. Compatibiliteit kan variëren per smartphone/tablet en 
besturingssysteem. Alleen toepasbaar via verbinding in een draadloos netwerk.
*Deze eerste uitvoering van de Artspira-app is gratis. In de toekomst worden betalende app-
service diensten toegevoegd. 

ontwerpmogelijkhedenInnovatieve
Onze Luminaire Innov-is XP3 is werkelijk 
briljant. Ontdek de krachtige ontwerp-, 
bewerkings- en bedieningssoftware binnen 
handbereik. 

Maak kennis met onze nieuwste creatieve app: Artspira. 

Artspira is dé onuitputtelijke bron vol creativiteit!

Laat de ware artiest in jezelf naar boven komen. Gebruik de 
Artspira-app om je eigen (eenvoudige) borduurpatronen te 
ontwerpen en verzend ze draadloos naar je borduurmachine. 

Laat je inspireren! Artspira geeft je elke maand directe 
toegang tot exclusieve projecten en borduurpatronen van 
Brother.* 

Ontdek, fantaseer, creëer. Artspira, inspiratie ‘At your side’.† 



© Disney* Enkel voor ScanNCut DX SDX2250
**Enkel voor Windows-pc’s

Selecteer, verstuur, 
bewerk en creëer.

My Design Snap-app, verzenden 
van afbeeldingen 
 
Verzend draadloos cliparts en 
afbeeldingen met My Design Snap-app. 
Selecteer een foto van een lijntekening 
of een illustratie vanaf een mobiele iOS- 
of Android™- smartphone (of tablet) 
en stuur deze rechtstreeks naar de 
Luminaire Innov-is XP3 via het draadloze 
netwerk. 

My Stitch Monitor-app
 
Volg de voortgang van uw borduurwerk 
met de mobiele My Stitch Monitor-app 
op uw iOS- of Android™-smartphone of 
tablet. Controleer op afstand en ontvang 
waarschuwingen wanneer het tijd is om 
van garen te wisselen of wanneer uw 
borduurwerk klaar is.

My Connection
 
Wissel alle bestanden draadloos uit, tussen de Luminaire en de ScanNCut DX*. 
Dankzij de draadloze verbinding (WLAN) is een USB-stick overbodig. Geen kabels 
of SD-kaarten meer nodig!

Met My Connection verzend u uw favoriete borduurgegevens over naar uw 
ScanNCut DX* om ze uit te snijden. Wilt u snijpatronen gaan borduren? Dat kan 
vanaf nu! Zend ze over vanuit uw ScanNCut DX* en haal ze op in My Design Center.

Draadloze verbinding (WLAN)
 
Met de draadloze verbinding en het gratis 
Design Database Transfer-programma ** 
of PE-Design 11 (afzonderlijk verkrijgbaar) 
brengt u borduurpatronen draadloos over.
Zodra er een nieuwe update voor de XP3 
beschikbaar is, ontvangt u een melding. 

Brother biedt diverse apps met draadloos 
te bedienen mogelijkheden.



Groot 25,65 HD LCD-kleurentouchscreen                             

     met  Capacitieve Technologie
Bedien het beeldscherm met hoge resolutie op dezelf-
de manier als uw tablet. U kunt scrollen, slepen en in- 
en uitzoomen met de vingers. 

Mogelijkheden van het touchsreen:
• Borduurontwerpen op het scherm bewerken 
• Uw naai- en borduurinstellingen aanpassen 
• Wisselen van taalkeuze (uit 12 talen) 
• De PDF-handleiding bekijken 
• Uitleg en tutorials op het scherm en de ingebouwde 

hulpfunctie en meer...

Uitvergroten en aanpassen 

Bekijk uw creaties in heldere, levendige kleuren en 
zoom-in tot wel 1600%  in My Design Center, en tot 
400% in andere functies. Borduurpatronen kunnen 
eenvoudig en nauwkeurig worden aangepast, door ze 
te draaien in stapjes van 0,1 graad.

Verbeterde LED-verlichting

Uw projecten zullen schitteren onder de verbeterde, 
extra heldere verlichting. De krachtige, kleurrijke LED-
verlichting zorgt voor een heldere en lichte werkruimte, 
met minder schaduwzones. Regel de helderheid met 
vijf instellingen, waaronder ‘uit’. Ideaal zicht!



Brother staat altijd ‘At your side’, bij iedere stap in je creatieve 
avontuur! Onze tutorials en een support app zijn in één klik te 
bereiken. Download ze vandaag nog!  

Ter inspiratie voor nog meer creativiteit hebben we diverse 
instructie-video’s en inspiratie-video’s gemaakt, te vinden op onze 
website. 

Brother Support App

Accessoires om uw creativiteit, projecten en 
ervaring naar een hoger niveau te brengen

Meegeleverd bij de Luminaire Innov-is XP3
• Vier borduurramen, inclusief het grootst 

verkrijgbare borduurraam
• 17 naai-, quilt,- en borduurvoetjes 
• Rechtstik steekplaat
• Magnetisch uitvouwbare garenkloshouder
• Multifunctioneel voetpedaal
• Accessoires box en meer...

Hoopnetic magnetisch borduurraam 
Borduur dikkere materialen met het grootste gemak. De unieke vorm van 
de magneten houden de stof perfect op de plaats..

Grote verlengtafel
Geen project is te groot met de  extra grote verlengtafel.

Vergrootglas - met 2 sterktes 
Het vergrootglas kan heel eenvoudig worden bevestigd aan uw Luminaire 
Innov-is XP3 en beschikt over twee lagen/sterktes, voor een extra goed zicht 
op uw naald en naaiwerk, zonder uw ogen te vermoeien.

Optionele quiltvoeten voor gemotoriseerde boventransportvoet
• Voet voor quilten in de naad (stitch-in-ditch)
• ¼” quiltvoet
• Open quiltvoet

Meer om te creëren met Brother
 
Met ons uitgebreide aanbod optionele accessoires kunt u uw 
creativiteit voor uw naai-, quilt- en borduurprojecten nog meer 
verbreden. De enige limiet is uw eigen fantasie. Ontdek het hele 
assortiment op sewingcraft.brother.eu
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© Disney © Disney/Pixar
De inbegrepen Disney-patronen zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.  
Er wordt geen licentie verleend voor commercieel gebruik van deze patronen en dergelijk gebruik is te allen tijde strikt verboden.


