
Borduurmachine

Creëer snel en eenvoudig
borduurontwerpen van hoge
kwaliteit met de Innov-is 750E.

750
• 180 mm x 130 mm borduurgebied 

• 136 ingebouwde borduurmotieven

•  Borduursnelheid van 650 steken per 
minuut

• Snel verwisselbare spoel en spoelsensor

• Verlicht LCD touchscreen

• Automatische draadknipfunctie

750E



Voor al uw borduur wensen.
De Innov-is 750E heeft alle mogelijkheden die u van een borduurmachine verwacht.
Intuïtieve technologie, verschillende functionaliteiten en een reeks prachtige ingebouwde
ontwerpen. Geniet van de meerwaarde die kleurrijk en stijlvol borduurwerk toevoegt. 

750E

Eenvoudig inrijgen
Geavanceerd systeem dat 
automatisch naald inrijgt.

LCD touchscreen
Bedien alle functies met een 
simpele aanraking van het 
duidelijk leesbare, meertalige 
beeldscherm. Selecteer één van 
de 15 ingebouwde talen.

Via het scherm bewerken
Krachtige bewerkings-
mogelijkheden inclusief lay-out, 
patroon rotatie per 1 procent, 
beeld spiegelen, vergroten en 
verkleinen.

Snel verwisselbare spoel
Plaats eenvoudig een volle spoel 
en u bent klaar om te beginnen. 
De Innov-ís 750E is voorzien van 
een lagere spoelsensor die u 
waarschuwt wanneer de onder-
draad op begint te raken.

• Snel verwisselbare spoel
• Lagere spoelsensor

Direct patronen importeren 
via USB of Brother geheugen-
kaart
Eigen patronen importeren is 
heel gemakkelijk. Plaats een 
borduurgeheugenkaart of USB 
geheugenstick en laad uw eigen 
patronen direct in de machine.

•  USB poort voor USB 
geheugensticks



Handige centrale 
bediening
Voor eenvoudig gebruik zijn alle 
bedieningsknoppen gebundeld 
op een handige locatie. Gebun-
deld zijn de draadkniptoets, de 
naaldpositietoets en de start/
stoptoets.

• Automatische draadspanning
   Past automatisch de draadspanning aan. 

• Bovendraadsensor
    De Innov-is 750E beschikt over een bovendraadspanningsensor

dat waarschuwt als de bovendraad gebroken is.



Groot borduurgebied
De Innov-is 750E is voorzien van 
een groot borduurgebied, zodat 
u grotere en ingewikkeldere 
ontwerpen kunt maken.

•  180 mm x 130 mm 
borduurgebied

Ruime keuze aan inge-
bouwde borduur patronen
U kunt meteen aan de slag met 
één van de 136 ingebouwde 
borduurpatronen van de
Innov-is 750E. Maak een keuze 
uit bloemen, dieren, vormen, 
seizoensontwerpen en nog veel 
meer.

•  136 ingebouwde borduur-
ontwerpen

Te gebruiken met garen
van andere producenten
De Innov-is 750E heeft een in-
gebouwd garenkleurenoverzicht 
van Brother en van drie andere 
garen producenten. Selecteer 
het garen van uw keuze en de 
corresponderende kleur is te 
zien.

•  Ingebouwd garenkleuren-
overzicht

Ingebouwde lettertypen
De ingebouwde lettertypen 
maken het personaliseren van 
uw projecten gemakkelijk.

• 6 lettertypen
• 3 formaten

Kaders in verschillende 
motieven en vormen
Maak uw borduurwerk compleet 
met een elegante rand. Maak 
een keuze uit 10 randvormen 
en 12 randstijlen, gecombineerd 
met karakters, zodat u een 
uniek en stijlvol monogram kunt 
maken.





Borduurgaren
Grote collectie van hoge kwaliteit
borduurgaren. Inclusief metallic en
huidskleurige garens.

Borduurkaart en bibliotheek 
Honderden fantastische borduurpartonen
om uit te kiezen.

Borduurringen
20 mm x 60 mm 
100 mm x 100 mm

PE-Design & PE-Design Lite
Brother’s borduursoftware, biedt u
krachtige mogelijkheden voor zowel
beginners als professionals.

Optionele accessoires

Metallic garen Huidskleurige garens

•  Tornmesje
•  Spoel (4)
•  Naalden setje
•  Schoonmaak borsteltje
•  Kloskap (groot)
•  Kloskap (middel)
•  Kloskap (klein)

De Innov-is 750E wordt geleverd met de volgende accessoires:

Wat zit er in de doos?

•  Klosnetje
•  Schaartje
•  Schroevendraaier (groot)
•  Schroevendraaier (klein)
•  Borduurvoet “Q” (op de machine)
•   Borduurset set (groot)

180 mm x 130 mm

•  Stofhoes
•  Bedieningshandleiding
•  Beknopte bedieningsgids
•  Accessoire zakje

Veertien metallic gekleurde
garens, gemaakt van een
hoogwaardig kwaliteit
polyester vezel, voegt glans
toe aan uw borduurproject.

Tien subtiele tinten, perfect
voor het borduren van ge-
zichten, ideaal voor gebruik 
in combinatie met de foto-
steek modus in PE-Design.

Voor een volledig overzicht van accessoires bij uw verkoper of op www.brothersewing.eu
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Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.brothersewing.eu


