V3 Limited Edition
Vyšívací stroj
• Vyšívací plocha 200 x 300 mm
• Rychlost 1 050 stehů za minutu
• LED patka pro přesné pozicování
výšivek
• Automatický odstřih nitě
• USB porty

Vylepšili jsme tu nejlepší!
Firma Brother ke svému 110. výročí přichází s modelem
Innov-is V3LE - oblíbený vyšívací stroj s velkou vyšívací plochou
získal další pokročilé funkce a tu nejlepší kvalitu vyšívání.
Dohromady s novými vylepšenými funkcemi můžete
posunout svoje tvoření - nikdy to nebylo tak jednoduché.

Velký dotykový LCD display
Velký, jasný a přehledný dotykový LCD displej s 260,000 barvami nabízí uživateli
jednoduché ovládání - výběr vzoru, editaci vyšívacích vzorů a úpravu detailů.
Tyto funkce vám usnadní práci s vyšívacími vzory. Vzor si můžete zobrazit na velké
barevné obrazovce, pouhým kliknutím můžete vytvářet texty, vyšívací vzory obracet,
zvětšovat, zmenšovat a spojovat nebo kombinovat velice jednoduše a rychle.

Editace vzoru na obrazovce
Tento vyšívací stroj umožňuje editovat vzory přímo na obrazovce stroje. Má nástroj
na pozicování, vzory můžete pouhým táhnutím přesouvat na různé pozice, můžete
je zvětšovat, zmenšovat, otáčet a zrcadlit, můžete také vzory personalizovat
a
zhmotňovat svoje vlastní myšlenky. Nově stroj umí psát text na více řádků, takže
Vám
usnadní vyšívání dlouhých nápisů.

Pokročilé funkce
a vybavení
Unikátní vyšívací plocha
200 x 300 mm vyšívací plocha
v základu jsou 2 rámečky
- 200 x 300 mm
- 200 x 200 mm

Tlačítka ovládání

USB porty

Všechno ovládáte jednoduše
a rychle na panelu s tlačítky

Přenášet výšivky můžete
pomocí dvou USB portů.
Jeden slouží pro přenos na USB
flash disk, druhý umožňuje spojit
stroj přímo s počítačem pomocí
kabelu.

• Tlačítko spuštění a zdvihu
patky – patku zvedáte
elektronicky stiskem tlačítka
• Tlačítko odstřihu automaticky
protáhne horní i spodní nit do
rubu a odstřihne je.
• Tlačítko polohy jehly – zvedá
nebo zapichuje jehlu.

LED patka
LED patka umožňuje precizní
pozicování výšivek - přesně ukáže,
kam bude vpichovat jehla.
Díky tomu vzory trefíte rychle
a jednoduše.

Silné LED osvětlení

Automatické navlékání nitě

Super jasné LED osvětlení po celé
ploše výšivky. Intenzitu si můžete
sami nastavit podle potřeby.

Nit navléknete bleskově
a jednoduše pouhým
zmáčknutím tlačítka.

Velká barevná dotyková
obrazovka s jednoduchým
ovládáním
Na display můžete jednoduše
• Editovat výšivky (skládat,
měnit barvy, otáčet, zrcadlit,
zvětšovat, zmenšovat
• Upravovat nastavení
• Nastavit a zobrazovat čas
• Pouštět si videonávody
jak nastavit stroj,
jak dělat základní operace,
jak vyšívat

Rychlé vkládání cívky
Jednoduše vložíte novou cívku
spodní nitě, navedete nit vodící
dráhou a je hotovo. Průhlednou
krytkou pak kdykoliv vidíte, kolik
nitě na cívce zbývá.

Vylepšená stehová deska
Upravená stehová deska přináší
vyšší kvalitu vašich výšivek.

17 vestavěných fontů
a 224 vyšívacích vzorů
Ozdobte svoje výrobky s opravdu
širokým výběrem dekorativních
vyšívacích vzorů a fontů

Nezávislé cívkování
Spodní nit můžete nyní navíjet
i během vyšívání. Stroj má
nezávislý motorek pro cívkování.

Větší vyšívací plocha
(téměř) bez omezení
Vyšívací plocha 200 x 300 mm Vám
dovolí tvořit velké složité vzory aniž
byste museli látku znovu rámovat a
trefovat se. Spolu s vysokou rychlostí
1.050 stehů za minutu můžete vytvářet
krásné výšivky rychleji než kdy dřív.

Jednoduché navlékání
Stačí zmáčknout tlačítko a plně automatický
elektronický navlékač nitě do jehly sám navlékne
nit během okamžiku

Fonty písma

Automatické napětí nitě
Brother Innov-is V3LE automaticky upraví napětí
nitě podle vašeho nastavení.
Senzor kontroly nitě
Senzory vás upozorní, když se přetrhne horní nit
nebo když dojde nit na spodní cívce.
Přestřihává přejezdy nitě
Stroj automaticky zapošĳe a odstřihne nit mezi
přejezdy, vaše výšivky budou tedy hned hotové
bez spojovacích nitek na horní straně.
Zasouvací rámečky
Díky zasouvacímu mechanismu můžete
jednoduše vkládat a vytahovat rámečky, stroj zná
velikost vloženého rámečku a při vytažení
automaticky odstřihne horní a spodní nit.

Široký výběr vložených fontů písma Vám umožní tvořit vaše projekty přímo na
míru. Ozdobte svoje výrobky ozdobnými květinovými monogramy, podepisujte
dětem oblečení ozdobným písmem.
K dispozici máte 17 druhů písma včetně azbuky a japonského písma.

LED patka
Součástí výbavy je nově patka s LED
ukazovátkem, která Vám přesně ukáže,
kam bude vpichovat jehla a pomůže přesně
napozicovat výšivky k sobě.
Vložené barevnice vyšívacích nití
Ve stroji najdete tabulky barev všech známých
výrobců vyšívacích nití. Můžete si nastavit
svou oblíbenou značku a zobrazovat přímo
čísla barev.
Rychlé vkládání výšivek
Vlastní vzory výšivek můžete do stroje
přenášet přes 2 USB porty. Jednoduše vložte
USB flash disk nebo spojte stroj pomocí kabelu
přímo s počítačem.
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Užĳte si vytváření řady jedinečných a
krásných nových projektů s výšivkami
Můžete zdobit vintage výšivkami,
japonskou klasikou, dekorativními
monogramy, moderními květinovými
výšivkami nebo krajkami.

Přes 200 nových
exkluzivních
vyšívacích vzorů

Vzory můžete editovat, spojovat, otáčet, zmenšovat nebo
zvětšovat přímo na dotykové obrazovce. Jednoduše vzor
tažením přesunete na určenou pozici, přesně vidíte
barevné odstíny nití, jejich pořadí i dobu vyšívání.
Jednoduše a rychle tak můžete vytvořit kombinace vzorů,
jaké si jen vymyslíte.

LED patka
Unikátní LED patka s ukazovátkem Vám přecizně napozicuje vzory.
Nikdy to nebylo tak jednoduché!

Vyšívací rámečky

Bordurový rám 10 x 30 cm

Vybírat můžete z celé řady
vyšívacích rámečků:

Rám na šití bordur je jedinečný v tom,
že narozdíl od klasických rámečků je
zaklapávací - vyšívá tedy pouze v kraji
látky, ale velmi usnadňuje přesné
posouvání bordurových opakovaných
vzorů.

EF73 - rámeček 2x6 nebo 3x4 cm
EF74 - rámeček 10x10 cm
EF75 - rámeček 13x18 cm
EF81 - rámeček 16x26 cm
EF91 - rámeček 20x20 cm
EF92 - rámeček 20x30 cm

Stojan na 10 nití TS5

Stojan na 2 nitě TS6

Stojan se uchycuje přímo na stroj a je
vhodný pro 10 barev menších návinů
nitě.
Nejpoužívanější odstíny barev tak
máte vždy připravené k okamžitému
použití.

Tento stojan se uchycuje přímo na
stroj a můžete ho použít na 2 velké
kony. Nitě tak krásně vidíte a můžete
je rychle měnit.

PE Design PLUS 2

PE Design 11

Základní vyšívací software pro
rychlou tvorbu vzorů bez možnosti
pokročilé editace - plně dostačující
na rychlé vzorování a pro domácí
použití.

Nejnovější generace plného
vyšívacího softwaru vám umožní
plnou tvorbu profesionálních
dokonalých výšivek včetně práce s
vektory. Software má plnou
podporu True-type fontů a navíc
nabízí možnost tvorby šicích stehů
pro šicí stroje Brother vybavené
USB vstupem.

Kompletní katalog příslušenství najdete na www.brother-sici-stroje.cz
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