A-serie
• Komfortní navlékáček nitě
• Automatické zapošití
• Regulace rychlosti
• Tlačítko dokončení stehu
• Ponorné zoubky podavače
• Tichý rotační chapač

Ať už se právě učíte šít nebo šijete již dlouhá léta, určitě se
poohlížíte po stroji, který je jak spolehlivý, tak flexibilní.
Hledáte stroj, se kterým můžete šít praktické věci i kreativně
tvořit.
Právě proto jsme pro Vás vytvořili stroje A-Serie. Rychlé a
jednoduché na obsluhu, vybavené neuvěřitelně příjemnými
funkcemi, které usnadní a urychlí Vaši práci. Užijte si silný
podavač, který zvládne všechny typy materiálů nebo
navlékání nitě pouhým stiskem tlačítka!

Innov-is A16

Innov-is A50

Jste začátečník nebo zkrátka hledáte šicí
stroj s jednoduchou obsluhou?

Chcete se v šití posunout na vyšší úroveň?
Brother Innov-is A50 se může pochlubit
působivým rozsahem 50 vložených
základních i dekorativních stehů. Ideální
pro uvolnění vaší kreativity v celé šíři
projektů od módy po patchwork.

Brother Innov-is A16 vás doprovodí na
cestě šití od začátečníka až k expertovi.
Kolečko volby stehu s vámi rychle vybere
steh a doporučí vhodnou patku.

Innov-is A80

Intuitivní volba stehů elektronickým
kolečkem rychle zvolí požadovaný druh
stehu z celé široké škály, kterou vidíte
přehledně na panelu stroje. Na displeji
Jednoduchost v tomto případě neznamená přehledně uvidíte doporučenou patku pro
kompromis. Brother Innov-is A16 nabízí
steh, zvolenou šířku i délku stehu.
vše, co potřebujete ať už jste začátečník
Pouze stiskněte ovládací tlačítka vedle
nebo pokročilý uživatel.
displaye a hned upravíte šířku nebo délku
S patentovaným navlékáčkem nitě do jehly
a rychlým vkládáním cívky budete na šití
připraveni během pár sekund.

stehu.

A16 základní parametry

A50 základní parametry

A80 základní parametry

• 16 druhů stehů včetně 3 různých
knoflíkových dírek (i konfekční)
• Pokročilý konfekční navlékáček
• Tlačítko dokončení stehu
• Tichý rotační chapač
• Automatické zapošití
• Nastavení pozice jehly při zastavení
• Nastavení šířky a délky stehu
• Tlačítko Start/Stop
• Regulace rychlosti
• Měkký kryt

• 50 druhů stehů včetně 5 různých
knoflíkových dírek (i konfekční)
• Pokročilý konfekční navlékáček
• Tlačítko dokončení stehu
• Tichý rotační chapač
• Automatické zapošití
• Nastavení pozice jehly při zastavení
• Nastavení délky a šířky stehu
• Tlačítko Start/Stop
• Regulace rychlosti
• Nastavení šití dvojjehlou
• Měkký kryt

• 80 druhů stehů včetně 8 různých
knoflíkových dírek (i konfekční)
• Pokročilý konfekční navlékáček
• Tlačítko dokončení stehu
• Tichý rotační chapač
• Automatické zapošití
• Nastavení pozice jehly při zastavení
• Nastavení délky a šířky stehu
• Tlačítko Start/Stop
• Regulace rychlosti
• Nastavení šití dvojjehlou
• Tvrdý kryt
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Innov-is A150
Brother Innov-is A150 je šicí stroj, který už
nebudete nikdy měnit za lepší. Pomůže
vám zlepšit svoje šicí dovednosti a umí vše,
na co si jen vzpomenete.
Ozdobte svoje projekty se 150 různými
ozdobnými stehy a se 4 fonty písma.
Šijte etikety se jménem nebo s monogramy,
kombinujte, zrcadlete a vytvářejte ze sérií
stehů svoje originální vzory.
Pouze u tohoto stroje najdete pokročilé
funkce jako automatický odstřih nitě nebo
volbu stehů na klávesnici. Tento stroj vám
otevře nové možnosti tvoření.
Jenom pozor: funkce automatického
odstřihu je prudce návyková!!!

A150 základní parametry
• 150 druhů stehů včetně 10 dírek
3 evropské fonty + 1 japonský font
• Klávesnice pro volbu stehů
• Komfortní navlékáček
• Tlačítko dokončení stehu
• Tichý rotační chapač
• Nastavení pozice jehly při zastavení
• Nastavení délky a šířky stehu
• Tlačítko Start /Stop
• Regulace rychlosti
• Automatický odstřih nitě
• Kombinace stehů, zrcadlení stehu
• Tvrdý kryt

My rozumíme tomu, že chcete šít hned a okamžitě, že když máte
nápad, potřebujete jít hned na to. To je důvod, proč jsme vyvinuli stroje
A-serie tak, aby byly jednoduché na obsluhu a rychlé na šití. Je to
spousta malých drobností, které usnadňují vaši práci, zpříjemňují a
zrychlují vaše šití.
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Rychlé vkládání cívky
Stačí pouze vložit plnou cívku, protáhnout nit ve
směru šipek a jste připraveni na šití.
Jednoduše a rychle.

Komfortní automatické navlékání nitě do jehly
Navlékání nikdy nebylo tak jednoduché. Nepotřebujete dvě ruce a brýle,
stačí vám zmáčknout tlačítko! Tento komfort navlékání je prudce návykový
a najdete ho pouze u šicích strojů Brother.

Systém navíjení cívek s ořezem nitě
Nacvakněte cívku, dvakrát omotejte nit a zasekněte
do talířku pod cívkou. Nikdy to nebylo tak rychlé.

Další vlastnosti a funkce:
Rychloupínací systém patek
Patku vyměníte rychle a jednoduše.
Stačí nacvaknout.
Jasné LED osvětlení
Jasné a příjemné světlo, které krásně osvětlí vaši
pracovní plochu a usnadní vám šití tmavých
materiálů.

Rychlé a pohodlné ovládání tlačítky
Stroj se pohodlně ovládá tlačítky - jednoduše
můžete zapošívat, nastavovat pozici jehly, regulovat
rychlost nebo ostřihávat nit.

Volné rameno
Perfektní pro šití rukávů, nohavic a
podobných dílů.
Chybové hlášení
Při nesprávném nastavení vás stroj
upozorní chybovou hláškou.
Tlačítko Start/Stop
Stroj může šít i bez pedálu stisknutím
tlačítka Start/Stop. Dokonalé pro šití
knoflíkových
dírek
nebo
pro
quiltování.

Regulace rychlosti
Posuvným regulátorem můžete upravovat
rychlost šití. Při minimální rychlosti šije Brother
opravdu krokem - super funkce pro kurzy šití
nebo pro začátečníky.

LCD obrazovka
Na displeji stroje přehledně vidíte důležité informace
jako vybraný steh, jeho nastavenou šířku a délku
a také doporučenou patku pro zvolený steh.

Přihrádka na příslušenství
Ukládejte si patky a další příslušenství
do taštičky v přihrádce.
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Nová série stroj přináší ještě
vyšší kvalitu šití.
S delší základní patkou,
ostřejšími zoubky a zesílenou
jehlovou tyčí bude každý váš
steh perfektní.

Tlačítko dokončení stehu
Po zmáčknutí tohoto tlačítka dojde k dokončení
celého ozdobného stehu, stroj poté ušije
zapošívací stehy a zastaví.

Automatické zapošití
Stroj při zapnutí volby automatického zapošívání
sám automaticky ušije tři zapošívací stehy na
začátku i na konci šití.

Pouze u A150 ...

Automatická knoflíková dírka
Knoflíková dírka se šije automaticky na jeden krok,
velikost dírky určuje knoflík vložený do patky.
Elektronické stroje navíc umí tzv. konfekční dírky
s očkem - nejen rovné hranaté.

7-řádkový podavač
Prodloužené zoubky podavače přinášejí dokonalost
v každém stehu. Mějte precizní stehy na jakékoliv
látce od hedvábí po denim.

Další parametry:
Nastavení napětí nitě
Pro každý druh materiálu vyberete jednoduše
optimální napětí horní nitě tak, aby stehy byly
zkrátka dokonalé.

Ponorný podavač
Pokud chcete volně prošívat látku, jednoduše
zoubky podavače ponořte pod stehovou desku.
Vhodné i pro látání a volné vyšívání.

Pozice jehly při zastavení
Sami si zvolte, zda jehla při zastavení má končit v
látce nebo venku. Skvělé na šití drobností, kde
otáčíte na rožku nebo na sešívání kousků pro
patchwork.

Síla vpichu
Stroje serie A mají extra silný vpich jehly, který
využijete nejen na materiálech jako je džínovina
nebo koženka.

Automatický odstřih nitě
Stroj po zmáčknutí tlačítka protáhne
obě nitě do rubu a tam je sám
odstřihne cca na 1,5 cm. Už žádné
dlouhé konce a nepořádek na stole.
Tato funkce je opravdu návyková!
Variabilní stehy
Stehy můžete zrcadlit, kombinovat
a opakovat. Na obrazovce navíc
přímo vidíte, co šijete. Vybírejte ze
150 stehů včetně 4 druhů písma.
Velký LCD display a klávesnice
Užijte si jednoduchou volbu stehů
na klávesnici a kombinace stehů
na obrazovce.
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Stroje A-serie jsou díky speciálním materiálům
lehce přenosné, takže můžete šít i na dovolené,
ve škole nebo se svými přáteli.
Vybrané modely jsou navíc vybaveny tvrdým
krytem, který chrání váš stroj před nárazy a
škrábanci, které by mohl utrpět na cestách.

Vyberte si pro sebe ten správný:
Vlastnosti

A16

A50

A80

A150

Počet druhů stehů *

16

50

80

150

Počet druhů knoflíkových dírek

3

5

8

10

Mechanické kolečko

Elektronické kolečko

Elektronické kolečko

Klávesnice

2,61 "

2,61 "

2,61 "

3,64 "

Počet patek v příslušenství

6

7

7

7

Panel s tlačítky

�

�

�

�

Komfortní navlékání nitě

�

�

�

�

�

�

�

Výběr stehů
Velikost LCD displeje

Tlačítko dokončení stehu

� (bez diody)

7 řádkový podavač

�

�

�

�

Rotační chapač - rychlé vkládání cívky

�

�

�

�

LED osvětlení

�

�

�

�

Volné rameno

�

�

�

�

Možnost ponoření zoubků podavače

�

�

�

�

Navíjení cívky s lůžkem

�

�

�

�

Nastavení pozice jehly nahoře / dole

�

�

�

�

Nastavitelné napětí horní nitě

�

�

�

�

Základní patka s fixací polohy

�

�

�

�

Rychloupínací systém patek

�

�

�

�

Regulace rychlosti

�

�

�

�

Automatické zapošití

�

�

�

�

Přihrádka na příslušenství

�

�

�

�

Měkký kryt

Měkký kryt

Tvrdý kryt

Tvrdý kryt

Speciální nastavení pro šití dvojjehlou

�

�

�

Změna délky ozdobných stehů

�

�

�

Kryt stroje

Vestavěné druhy písma

4

Automatický odstřih nitě

�

Upravená rychlost podle šířky cik-cak stehů

�

Kombinování stehů

�

Zrcadlení vzoru

�

Opakování ozdobných vzorů ano / ne

�

Váha

6.4 kg

6.5 kg

6.5 kg

6.5 kg
* Včetně knoflíkových dírek
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Velký přídavný stůl WT15
pro jednodušší práci s materiálem,
pokud se jedná o větší kusy nebo
projekty.

BLUEBAG
Taška pro bezpečné přenášení a úschovu
šicího stroje.

Sada pro šití v kruzích
S aparátem můžete vytvářet oblouky,
pravidelné kruhy a další oblé tvary. Za
použití speciálních patek můžete našívat
ozdobné lemovky, tkanice, flitry atd...

Kreativní quiltovací set
Přídavný stůl, rámeček pro volné
quiltování, stehová deska, otevřená patka,
¼ patka.

Bobbin Work
Se speciálním příslušenstvím bobbin
work můžete tvořit 3D stehy s použitím
silných nití nebo bavlnek.

Rámeček pro volné quiltování Rámeček
drží materiál a volným pohybem s látkou
lze volně prošívat materiál.

Kráčející patka
Patka usnadňuje šití více vrstev látky nebo
zvlášť měkkých nebo kluzkých materiálů.
Látka je podávána shora i ze spodu.

Patka pro skrytý zip
patka určená pro ši� skrytých neviditelných
zipů.

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

Váš prodejce:

Dodavatel si vyhrazuje právo změnit ceny.

Distributor do ČR: Šicí technika Brother s.r.o.
Svatoplukova 47, Prostějov 796 01
Tel: 582 333 211, e-mail: brother@brother-czech.cz
www.brother-sici-stroje.cz

