ELEGANT
EN FUNCTIONEEL

expression 710
™

quilt expression 720
™

Topeigenschappen van de PFAFF® expression™ line
De nieuwe expressionTM
naaimachines zijn
perfect voor het creëren
van artistieke quilts.

PFAFF® kleuren touchscreen

De

Steken worden op ware grootte op het kleuren touchscreen getoond
met daarbij alle belangrijke informatie over de gekozen steek.
Het grafische gebruikersoppervlak is speciaal op uw naaiwensen
afgestemd.

Het kan gewoon niet perfecter!
Het originele PFAFF® IDT -systeem
TM

• QVGA scherm 3.5” (70x53 mm)
• Resolutie 320x240

is een aanwinst voor uw naaiatelier.
Verheugt u zich op twee volledig nieuwe naaimachines met een opvallend
mooi design. Elegante functies in combinatie met een supermoderne look;
daarvoor staan de PFAFF® expression™ 710 en de PFAFF® quilt expression™ 720
naaimachines. De bediening is absoluut comfortabel. Dankzij het overzichtelijke PFAFF® kleuren touchscreen en de vele praktische naaifuncties kunt
u uw naai-ideeën heel eenvoudig uitwerken. Geef uw project een naam; met
de ingebouwde naailettertypes is dat snel te realiseren. Vertrouw volledig
op de uiterste precisie en de vele mogelijkheden van uw nieuwe PFAFF®
expression™ naaimachine en laat uw creativiteit de vrije loop.
Wilt u meer?
Dan zijn de extra voordelen die de PFAFF® quilt expression™ 720 heeft,
ongetwijfeld iets voor u. Of u nu een fanatiek quiltster bent of een
enthousiaste naaister; met het exclusieve PFAFF® sierstekenpakket worden
uw naaiprojecten altijd een bijzonder designerstuk. Wilt u uw handen niet
van de stof halen? Dan gebruikt u gewoon de kniehevel voor het omhoog
en omlaag zetten van de naaivoet. Dat alles en nog veel meer kunt u nu
live ontdekken bij uw PFAFF® dealer.

37 Naaldposities

Comfortabel naaien
uit de vrije hand
Kies uit drie modi voor uw project:
Quilten-/naaien-/stoppen uit de vrije
hand. Comfortabel: De transporteur
wordt automatisch verzonken zodra u
de „vrije hand“ functie gekozen heeft.

Elektronisch draadspanningssysteem

Voor exact naaien langs de rand.
Handig bij bijvoorbeeld het innaaien
van een rits of bij het naaien van
passepoils.

Revolutionaire, nieuwe
LED-technologie
Voor een perfect zicht op uw
naaiproject. De innovatieve LEDverlichting zorgt voor een gelijkmatige
verlichting van het naaioppervlak.

Voor precieze naairesultaten wordt
bij steken en technieken de optimale
spanning elektronisch ingesteld.

Ingebouwde
draadinsteker
De ingebouwde draadinsteker zorgt
voor het probleemloos inrijgen van de
naald. (afgebeeld is model 720)

Naailettertypes

Het originele PFAFF® IDT™-systeem transporteeert de stof
gelijktijdig van boven en onderen. Het garandeert zo een
optimaal transport van alle soorten stof. Absoluut niets kan
meer verschuiven. Dunne en zijden stoffen rimpelen niet
bij het naaien. Stoffen met een patroon zoals bijv. strepen
en ruiten sluiten perfect op elkaar aan. Rondingen kunnen
professioneel genaaid worden. Het originele IDT™-systeem
pakt en transporteert zelfs kleine stofdelen met maximale
precisie en professionele resultaten. Pefect voor iedereen
die graag naait, quilt en patchwork maakt.

Let op het symbool!

Personaliseer uw naaiprojecten
heel individueel met namen of
teksten.

Groot naaioppervlak
Met 250 mm rechts van de naald
heeft u enorm veel ruimte voor het
naaien van grote naaiprojecten.
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Patronen sluiten perfect op
elkaar aan

Optimaal voor het naaien
van meerdere lagen
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GEAVANCEERD

EN

COMFORTABEL

DE

expression 710
™

Origineel PFAFF® IDT-systeem

PRACHTIG DESIGN!

MOGELIJKHEDEN VAN DE

quilt expression 720
™

TM

Voor een gelijkmatig stoftransport van onder en boven.

Exclusieve PFAFF® steektechnieken

PFAFF® kleuren touchscreen met hoge resolutie

Unieke en geavanceerde steektechnieken voor buitengewone
naaiprojecten.

Alle belangrijke informatie omtrent de steek wordt getoond.

Zwevende steken: Deze prachtige steken zien eruit alsof ze op de
stof zweven omdat de verbindingssteken niet te zien zijn. Dit zorgt voor
een prachtig effect dat met de hand gemaakt lijkt.

Gevarieerde stekencategorieën
U heeft de keuze uit een groot aantal siersteken tot 9 mm breed.

3 Naailettertypes

Drievoudige, dubbele en enkele lintsteken: Voeg dimensionale
elementen toe aan uw decoratieve naaiwerk met deze prachtige lintsteken. Smal lint wordt in deze speciale steken gevlochten terwijl u naait.

Geef uw project een naam en kies uit meerdere naailettertypes die zowel hoofdletters
als kleine letters bevatten.

PFAFF® creative signature™
naaiprogramma’s
Tapering – Van alle 9 mm decoratieve steken. Tapering
aan het begin en/of aan het einde van alle steken. Verander
de taperinghoek voor ongelimiteerde mogelijkheden.
Spiegelfunctie – Spiegel de steek horizontaal en/of
verticaal, voor nog meer creatieve mogelijkheden.

TM

TM

Tapering voor meer variatie
bij het naaien.

Ontwerp zelf 9 mm steken of bewerk de in uw quilt expression™ 720
ingebouwde steken voor nog meer creativiteit.

Met de maxisteken van PFAFF® maakt u prachtige, opvallende accenten.

Tweelingnaaldprogramma – Voer de tweelingnaaldbreedte in. De steekbreedte
wordt automatisch aan de naaldbreedte aangepast.

Voor persoonlijke versieringen.

Professionele knoopsgaten, welke stof u ook gebruikt. Voer gewoon de lengte van
het knoopsgat in. De expression™ naaimachine onthoudt deze en naait het knoopsgat zo vaak als u wilt in exact dezelfde lengte en kwaliteit.

Inclusief naaivoeten
Maar liefst 9 verschillende naaivoeten voor verschillende doeleinden worden
meegeleverd.

Drievoudige, dubbele
en enkele lintsteken
voor volledig nieuwe
ontwerpmogelijkheden.

52 mm brede maxisteken

Steekdichtheid – De dichtheid kan worden verhoogd of verlaagd zonder de
steeklengte te beïnvloeden doordat de afstand tussen de steekpunten automatisch
wordt aangepast.

Sensormatic knoopsgaten

De maxisteken en zwevende
steken zijn net zo uniek als
uw naaiproject.

Stapelsteken: Naai prachtige decoratieve steken in twee kleuren.
De steken worden over elkaar heen genaaid.

Exclusieve PFAFF® Stitch Creator™ functie –
ontwerp zelf nieuwe steken

Stitch Positioning – Brengt de complete steek naar rechts
of naar links om decoratieve steken eenvoudig op elkaar aan te laten sluiten.
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EXTRA

26 monogrammen - letters plus 2 tekens
Sensor voor rechtstiksteekplaat
Knoopsgaten worden snel
en nauwkeurig genaaid
met de PFAFF® sensormatic
knoopsgatentechnologie.

Het zekere voor het onzekere! Als de rechtstiksteekplaat is bevestigd,
kan de naald niet onbedoeld de steekplaat raken.

Elektronische kniehevel
Zet de naaivoet omhoog en omlaag met uw knie.
Zo kunt u uw handen altijd op de stof laten.
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Gasten verrassen?
Maak van „gewone“ zitkubussen unieke blikvangers
door ze opnieuw te bekleden
en te versieren met prachtige,
decoratieve steken van de
expression™ naaimachine.
Succes verzekerd!

expression™710

OPTIONELE ACCESSOIRES

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN OP EEN RIJ

quilt expression™720

PFAFF® kleuren touchscreen: Steken worden op ware grootte op het kleuren touchscreen getoond.

voor effectief en fantasievol naaien

Groot naaioppervlak: Veel plaats om te naaien en te quilten. Maar liefst 250mm ruimte rechts van de naald.
Het originele PFAFF® IDT™-systeem: Het ingebouwde dubbele stoftransport, alleen van PFAFF®! Absoluut gelijkmatig stoftransport van onder en boven.
Exclusief PFAFF® stekenpakket: Unieke en innovatieve steektechnieken: Zwevende steken, enkele, dubbele en drievoudige lintsteken en stapelsteken.
Maxisteken: Prachtige, decoratieve accenten maakt u met de maxisteken van PFAFF®. Deze kunnen in een breedte tot 52 mm worden genaaid.

Decoratief naaien

26 maxi monogrammen en twee tekens

Een groot assortiment naaivoeten voor
verschillende decoratieve effecten staat tot
uw beschikking. U kunt bijvoorbeeld in één
handeling linten, koordjes of wol vastnaaien en
met decoratieve steken verfraaien. Dat is maar
een van de vele ideeën. Effectief naaien - nog
meer tijd voor creativiteit.

Exclusieve PFAFF® Stitch Creator™ functie: Ontwerp zelf nieuwe 9 mm steken of bewerk de ingebouwde steken voor nog meer creativiteit.
Enkelmotiefprogramma: Stel het exacte aantal steken of aantal reeksherhalingen in dat u wilt naaien.
Patchworkprogramma: Eenmaal genaaid, onthoudt de machine de naadlengte en herhaalt deze zo vaak als u wilt.
Naaifuncties: Automatische persvoetlichter, naaldstop omhoog/omlaag instelling, start-/stoptoets, herstart steek, onmiddellijk afhechten, draadafsnijder, snelheidsregeling.
Elektronisch draadspanningssysteem: Voor steken en technieken wordt de beste spanning elektronisch ingesteld.
247
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Praktisch naaien
Ritsen inzetten, knopen aannaaien, altijd de
goede afstand houden? De naaivoeten voor
praktisch naaiwerk maken het naaien veel
gemakkelijker en geven uw creaties
een professionele look.

Perfect quilten

PFAFF® kwaliteitssteken: Grote keuze uit nuttige steken en siersteken, perfect genaaid tot 9 mm.
PFAFF® creative signature™ naaiprogramma’s: Tapering van alle 9 mm decoratieve siersteken, stitch positioning, spiegelfunctie, steekdichtheid, tweelingnaaldprogramma.
Sensormatic knoopsgaten: Voor perfecte knoopsgaten, welke stof u ook gebruikt.

SLIM NAAIEN

met de naaivoeten

van PFAFF

37 Naaldposities: Voor perfect doorstikken of langs de rand naaien. Zeer handig bij het inzetten van ritsen of passepoils.

®

Het actuele PFAFF naaivoetenassortiment vindt u bij uw dealer
of in de naaivoetenfolder op de
homepage van www.pafff.com

Naaien uit de vrije hand: Kies uit drie modi: Quilten-/naaien-/stoppen uit de vrije hand.

®

Persoonlijk menu: Bewaar uw zelf ontworpen steken of stekenreeksen.
Quick help: Betekenis van symbolen wordt op het kleuren touchscreen getoond.
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Diverse naaivoeten inbegrepen: U kunt direct aan de slag.
Rechtstiksteekplaat: De perfecte hulp bij het naaien van rechte steken met een rechte steek-accessoire. Voor nauwkeurige rechte steken.

Wie met de naaimachine quilt weet hoe
snel dat gaat. De gewenste, handgemaakte
uitstraling blijft dan nog gewoon behouden.
Naaivoeten, aanschuiftafels voor de
vergroting van het naaioppervlak e.d. zijn
afgestemd op de wensen van de quiltster en
zorgen voor een snel en mooi resultaat. Uw
dealer geeft u graag een demonstratie.

Sensor voor rechtstiksteekplaat: Het zekere voor het onzekere! Als de rechtstiksteekplaat is bevestigd, kan de naald niet onbedoeld de steekplaat raken.
Ingebouwde draadinsteker: De draad is snel ingeregen.
Revolutionaire LED-verlichting: Extreem gelijkmatige verlichting van het naaioppervlak.
Onderdraadsensor: Er verschijnt een melding op het scherm als de onderdraad opraakt.
Elektronische kniehevel: Voor het omhoog en omlaag brengen van de naaivoet - zo kunt u uw naaiproject handig met de hand blijven leiden.
Klemvrije grijper: Geen verknoping van draden.
Rechtstreeks spoelen vanuit de naald: Comfortabel - de draad opnieuw inrijgen is niet nodig.
Altijd up-to-date. Voor een update van uw naaimachine kunt u de nieuwste programmaversie van internet op een USB-stick downloaden.
Talen: Kies uit 12 talen in het instellingenmenu.
Ingebouwde stylushouder: Bewaar uw stylus bij uw naaimachine. Altijd handig bij de hand.

Optionele accessoires vindt u in de online
accessoirecatalogus op www.pfaff.com

Harde kunststof beschermkap: Bescherm uw naaimachine tegen stof en tijdens transport.
Liniaal in zowel inches als centimeters op de grondplaat: Handig en direct meten op uw PFAFF® expression™ naaimachine.
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Naailettertypes met hoofdletters en kleine letters: Voor het personaliseren van individuele projecten.
Stekenbalans: Steken kunnen perfect aangepast worden.

J
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Extra accessoires: Er zijn vele optionele accessoires leverbaar. Vraag uw dealer.
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Uw PFAFF® dealer:

Blog

www.pfaff.com
PFAFF, EXPRESSION, QUILT EXPRESSION, STITCH CREATOR, CREATIVE SIGNATURE en IDT zijn handelsmerken van Singer Sourcing Limited LLC. ©2018 Singer Sourcing Limited LLC. Alle rechten voorbehouden.
Item nummer: 471054136

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

