line modellen – Vergelijkingstabel, de verschillen met de vorige modellen en Top-of-the-Line model
Eigenschappen

Nieuw productontwerp
PFAFF® creative™ kleuren touchscreen – steken worden op ware grootte
weergegeven op het kleuren
touchscreen. Alle belangrijke informatie
wordt op het beeldscherm getoond. De
grafische gebruikersinterface is speciaal
afgestemd op uw wensen.
ActivStitch™ technologie – deze
technologie zorgt voor perfecte
resultaten, ook bij het verwerken van
metallic garen. De sensor meet de
stofdikte en past de draadhoeveelheid
aan.
Elektronische draadspanning – voor
steken en technieken wordt de beste
spanning elektronisch ingesteld.

quilt expression™ 720

expression™ 710

performance icon™

x

x

x

Kleuren
touchscreen QVGAbeeldscherm
(3,5“, 70x52,5
mm) - resolutie
320x240. Met
geïntegreerde
stylushouder

Kleuren touchscreen
Een van de grootste
(10,1“) tablet-achtige
multi-touchscreens. Veeg,
zoom, knijp en
personaliseer. Begeleidt
de gebruiker

Kleuren touchscreen QVGA-beeldscherm
(3,5 “, 70x52,5 mm) resolutie 320x240.
Met geïntegreerde
stylushouder

quilt expression™ 4.2

expression™ 3.5

Verlicht grafisch display

Verlicht grafisch
display

x

x

x

x

x
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Eigenschappen

quilt expression™ 720

expression™ 710

Uitschuifbare draadgeleiding
WiFi – verbind uw PFAFF® performance
icon™ met uw draadloos netwerk en
profiteer van automatische updates en
cloudopslag-functies via mySewnet™
(PFAFF® Cloud).
Slim: PFAFF® CreatorCue™ App –
gebruik uw smartphone of tablet ter
ondersteuning. Met de PFAFF®
CreatorCue™ App kunt u instructies en
het naaiproces volgen terwijl u naait op
uw PFAFF® performance icon™.

Updates via Internet

Origineel-IDT™-SYSTEM – het
ingebouwde dubbele transport PFAFF®!
Absoluut gelijkmatig stoftransport van
boven- en onderaf
Perfecte naaldkracht

performance icon™

quilt expression™ 4.2

expression™ 3.5

x

x

x

x

x

Download de nieuwste
machinesoftwareversie
van internet, voor een
snelle update via een
USB-stick

Download de
nieuwste
machinesoftwareversie van internet,
voor een snelle
update via een
USB-stick

X

x

+90 Nw
Naaldkrachtversterking. De pulserende
kracht geeft
fantastische resultaten
bij het naaien op
dikke/dichte stoffen of
meerdere lagen.

+90 Nw
Naaldkrachtversterking. De
pulserende kracht
geeft fantastische
resultaten bij het
naaien op
dikke/dichte
stoffen of
meerdere lagen.

Automatische updates

Verbeterd. Toont of het
IDT actief is of niet actief
moet zijn. Transporteur
met 8 segmenten/tanden.
150 Nw
Naaldkrachtversterking.
Bijna twee keer zoveel
kracht als conventionele
modellen dankzij de
sensortechnologie Wordt
vooral met dikke stoffen
zoals leer geactiveerd.
Voor een perfecte naad.
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quilt expression™ 720

expression™ 710

performance icon™

quilt expression™ 4.2

expression™ 3.5

Naaien uit de vrije hand – drie opties
voor Free Motion/naaien uit de vrije
hand/stoppen. Kies de beste optie voor
uw speciale project.

De transporteur wordt
automatisch verzonken

De transporteur
wordt handmatig
aan de voorzijde
verzonken

De transporteur wordt
automatisch verzonken

De transporteur wordt
handmatig aan de
voorzijde verzonken

De transporteur
wordt handmatig
aan de voorzijde
verzonken

x

x

Geperfectioneerd: Revolutionaire,
nieuwe lichttechniek. Extreem
gelijkmatige verlichting van naaigebied
Nieuwe LED-technologie en
lichtgeleider-optica voor goede
verlichting van het naaigebied.
LED-verlichting – optimale, natuurlijke
verlichting van het hele naaigebied,
zonder schaduw.
Icon™ Helpcenter met meer dan 50
geanimeerde en geïllustreerde
handleidingen van naaitechnieken.
Interactieve stap-voor-stap handleidingen
voor het naaien.
Quick-help

Veel ruimte om te naaien – de perfecte
keuze voor wie quilt, van mode houdt en
iedereen die creatief is.
Nieuw ontwerp machine-bodemplaat
reduceert trillingen
Rechtstiksteekplaat met sensor –
zeker is zeker! Bij een geplaatste
rechtstiksteekplaat kan geen naald
onbedoeld de steekplaat raken.

x
x

x

x

Verklaringen over
pictogrammen worden
op het kleuren touchscreen getoond

Verklaringen over
pictogrammen
worden op het
kleuren touchscreen getoond

Verklaringen over
pictogrammen worden
op het capacitief kleuren
touchscreen getoond

Infotoets

Infotoets

250 mm ruimte rechts
van de naald

250 mm ruimte
rechts van de naald

Naairuimte 310 mm x
140 mm, 76,2 mm ruimte
onder de naaikop

250 mm ruimte rechts
van de naald

250 mm ruimte
rechts van de naald

x

x

x

Pagina 3 │ September 2018

Eigenschappen
Ingebouwde draadinsteker
Naaifuncties:
Steekbreedtebeveiliging – de naald
wordt vergrendeld in de middenpositie,
zo kan niet onbedoeld de naaivoet voor
rechte steken of een rechtstiksteekplaat
worden geraakt. Perfecte accessoire voor
eene rechte steek.
Naald omhoog/omlaag – de naald blijft
met één druk op de toets in de stof staan
voor het eenvoudig draaien van een
naaiproject.
Automatisch draaistand – zet de
naaivoet omhoog als “naald omlaag”
actief is. Zo kunt u uw stof uitlijnen
zonder dat de stof wegglijdt.
Start/-Stop – Toets voor ontspannen
naaien zonder voetpedaal.
Steek opnieuw beginnen – keer terug
naar het begin van een steek of reeks
zonder dat u speciale instellingen die u
heeft gemaakt hoeft te resetten.
Direct afhechten – bij activatie wordt de
draad aan het begin en/of eind van de
naad automatisch afgehecht.
Draadafsnijder - Boven- en onderdraad
worden met één druk op de toets
afgesneden.
Instellen van de gewenste naaisnelheid.
Kan naar wens worden veranderd.

quilt expression™ 720

expression™ 710

performance icon™

quilt expression™ 4.2

expression™ 3.5

x

x

Automatische
draadinsteker

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dankzij schuifregelaar
fijnafstelling van
naaisnelheid

x

x

X

x
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quilt expression™ 720

expression™ 710

performance icon™
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expression™ 3.5

Aantal steken

428

247

522

254

204

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10
x
18
6
6
3
10

8
x

11
x
18
9
9
5
15
3
7

11
x

8
x

Prachtige 9-mm steken, origineel van
PFAFF®
Sensormatic knoopsgatvoet
Precieze knoopsgatresultaten omdat
beide rupsen in dezelfde richting worden
genaaid.
Aantal knoopsgaten
Knoopsgatmeter
Stapelsteken
Enkele lintsteken
Dubbele lintsteken
Drievoudige lintsteken
Zwevende steken
Kanten randsteken
Straalsteken
Maxi-steken – zijwaarts
getransporteerde steken voor
fantastische, opvallende effecten voor uw
naaiprojecten.
Monogrammen
Lettertypes – voor het personaliseren
van unieke projecten.
Reeksen
Perfect uitgebalanceerde steken
Persoonlijk menu – bewaar uw
persoonlijke steken, stekenreeks of
motieven om ze geheel naar wens altijd
weer te kunnen openen en bewerken.

8 tot 52 mm breed

23 tot 52 mm breed

26 maxi monogrammen
- letters en 2 tekens

26 maxi monogrammen
– letters en 2 tekens

4

3

6

3

2

x
x

x
x

x
Met steekvoorbeeld

x
x

x
x

30/USB-Stick

100 MB
opslagmogelijkheid via
WiFi /USB-stick

20

10

30/USB-Stick
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Eigenschappen
Persoonlijke bestanden

Naaiprogramma‘s
Tapering – taper alle 9-mm decoratieve
steken – naai uw steek aan het begin of
eind spits-toelopend. De hoek van de
uitlopende steek kan ook nog veranderd
worden – voor een unieke look.
Patchworkprogramma – eenmaal
genaaid, onthoudt de machine de
naadlengte en herhaalt deze zo vaak als
u wilt.
Enkelmotiefprogramma – stel het
exacte aantal steken of aantal
reeksherhalingen in dat u wilt naaien.
Spiegelen – Motieven horizontaal en
verticaal spiegelen voor meer variatie bij
het naaien.
Steekpositie – Breng de complete steek
naar rechts of naar links om decoratieve
steken eenvoudig op elkaar aan te laten
sluiten.
Steekdichtheid – de dichtheid kan
worden verhoogd of verlaagd zonder de
steeklengte te beïnvloeden door de
afstand van de steekpunten te
veranderen.

quilt expression™ 720

expression™ 710

performance icon™

Nieuwe mappen
aanmaken/knippen/
kopiëren/invoegen/
hernoemen/verwijderen

Nieuwe mappen
aanmaken/knippen
/kopiëren/invoegen
/hernoemen/
verwijderen

Mysewnet™/USB-Stick

x

x

Met tegelijkertijd
aanpassen van begin en
einde van de hoeken

x

x

x

x

quilt expression™ 4.2

expression™ 3.5

x

x

x

x

x

x

Verticaal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Eigenschappen
Tweelingnaaldprogramma – voer de
breedte van de tweelingnaald in. De
steekbreedte wordt automatisch aan de
naaldbreedte aangepast. De
tweelingnaaldsteek wordt op het scherm
getoond.
Naaivoetdruk handmatig in te stellen
– apart instelbaar voor speciale
steektechnieken en voor
optimale verwerking van dikke, dunne of
elastische stoffen.
Boven- en onderdraadsensor – een
melding verschijnt op het scherm als de
onderdraad bijna op is of de bovendraad
is gebroken.
Elektronische kniehevel
Extra grote spoel – voor langer
naaiplezier zonder onderbrekingen.
Spoelen tijdens naaien
Naaldposities – voor perfect doorstikken
of langs randen stikken. Zeer aangenaam
bij het inzetten van ritssluitingen of
paspels..
Spoelen via naald – snel en gemakkelijk
opspoelen.
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

Onderdraadsensor

Onderdraadsensor

Boven- en
onderdraadsensor

Onderdraadsensor

x

x

x
.

x
x
37
Met extra spoelhuis voor
rechte steek met linker
naaldpositie

37

37

x

x

x

x

x

x

Grote steekplaat – met geleiderlijnen
links en rechts

40mm

40mm

Perfecte grijper – geen kluwen garen

x

x

Knoopmeter

37

37

x

x

65mm

40mm

40mm

x

x

x
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quilt expression™ 720

expression™ 710

x

x

10

Machinegoep
Talen - in het instellingen menu zijn
verschillende talen beschikbaar voor het
instellen van de gebruikersinterface.

Accessoiredoos
Naaivoeten bij levering

Bescherming

performance icon™

quilt expression™ 4.2

expression™ 3.5

x

x

9

Met rubberen inleg zodat
alles op zijn plaats blijft
11

10

8

J

J

L

J

J

x

x

x

x

x

Harde kunststof
beschermkap

Harde kunststof
beschermkap

Hoogwaardige zachte
hoes

Harde kunststof
beschermkap

Harde kunststof
beschermkap
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