quilt ambition 635
naaimachine

WIJ VIEREN 160 JAAR
Al 160 jaar ontwikkelt PFAFF® hoogwaardige naaimachines die zich onderscheiden door hun
moderne uiterlijk, superieure prestaties en ultieme ontwerpvrijheid.
Vier de 160e verjaardag met de limited edition PFAFF® quilt ambition™ 635 naaimachine.
Ongeëvenaarde precisie en indrukwekkende innovaties zijn standaard met een kleuren
touchscreen, het originele IDT™-systeem, een half-automatische draadinsteker en - zolang de
voorraad strekt - inclusief jubileumset met 5 BONUS naaivoeten. Quilters zijn enthousiast over
het grote naaigebied en de indrukwekkende reeks steken.
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Kleuren touchscreen

Het originele IDT™-systeem
Het ingebouwde dubbele transport van

Exclusieve jubileumset
met 5 bonus naaivoeten:

Bekijk alle naai-informatie die u
nodig heeft direct op het kleuren
touchscreen (95mm x 54mm).

PFAFF® transporteert nauwkeurig alle
soorten stof van boven- en onderaf
zodat u steeds weer perfecte steken
krijgt.

Smalle kantstikvoet voor IDT™systeem; Blinde ritsvoet; Paspelvoet;
Soutachevoet voor IDT™-systeem
en Open applicatievoet voor IDT™systeem.

quilt ambition 635
naaimachine

TOP EIGENSCHAPPEN vervolg

4.
Half-automatische draadinsteker

Nieuw type draadinsteker. Werkt
sneller, is robuuster en eenvoudiger
te bedienen.

7.

Snelheidsschuif

Pas de naaisnelheid aan voor
volledige controle.

5.

6.

201 steken en 2 ingebouw-

de naailettertypes

U zult zich verbazen over het grote
aantal mooie steken – unieke
versieringen, perfect genaaid tot 7mm.
Kies uit 2 naailettertypes, met kleine
letters en hoofdletters, voor eenvoudig
programmeren.

8.

Grote naairuimte

De naairuimte rechts van de naald
is 200 mm, fantastisch voor het
naaien van grote projecten.

9.

Draadafsnijder

Snijdt automatisch de boven- en
onderdraad af en trekt de draaduiteinden naar de achterkant van
de stof.

Automatische draadspanning

De optimale bovendraadspanning
wordt automatisch ingesteld voor iedere
steek - dat maakt uw naaiwerk een stuk
eenvoudiger.

Overige functies
• Start/stop-toets
• Met LED-licht verlichte
werkruimte
• Onmiddellijk afhechten
• Eenstaps-knoopsgat
• Reeksen
• Afbeelding of steken
spiegelen

Quilt en naait u graag? Ga dan naar uw PFAFF® dealer
en vraag om een demonstratie van deze limited edition
naaimachine boordevol geavanceerde functies. U zult
blij verrast zijn!

• 29 naaldposities
• Gewicht: 8,8kg
• Afmetingen:
Lenge: 480mm
Breedte: 193mm
Hoogte: 300mm

Uw PFAFF® dealer:
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