V5
Limited Edition
• Větší vyšívací plocha 200 x 300 mm
• Vysoká rychlost vyšívání i šítí 1050 st.min
• 28,5 cm od jehly k tělu stroje
• ICAPS - systém řízení přítlaku patky
podle výšky látky
• PIVOT - automatický přízdvih patky

Fantastický šicí a vyšívací stroj, který Vás
nikdy nezklame a vždy vám pomůže, aby
každý váš steh byl perfektní.

Více času na to, co milujete

Osvědčený stroj s dlouhým ramenem
přichází nyní jako nová verze v kovově
modré barvě. Nabízí opravdu širokou
nabídku nádherných stehů, možnost
quiltování, šití i vyšívání.

Rychlý přístup ke
vzorům

Vaše vlastní vzory do stroje
vložíte během chviličky.
Použít můžete USB flash
disk nebo přímé propojení s
počítačem pomocí kabelu.
Se softwarem PE-Design*
(na vašem PC), můžete
vytvářet svoje vlastní výšivky
nebo upravovat vzory ze
stroje podle svého.

Svoboda pohybu

U stroje Brother Innov-is V5LE jsme zvětšili vyšívací plochu
na velkorysých 200 x 300 mm (7.8 x 11.8”). Společně s
opravdu dlouhým ramenem - od jehly k tělu stroje
naměříte 28,5 cm - jsme vám dali spoustu místa! Můžete
tak realizovat opravdu velké projekty, nejste omezeni při
quiltování nebo vyšívání velkých designových výšivek.

Vaší kreativitě se meze nekladou

S 514 ozdobnými a 138 klasickými stehy v paměti stroje
se opravdu vyřádíte. Můžete pro sebe, svou rodinu nebo
přátele ušít naprosto unikátní a překrásné projekty.
Stroj obsahuje také 224 výšivek - vintage, trendy, krajkové
designy nebo klasické japonské vzory.

‘Šití’ nebylo nikdy tak jednoduché

Šít i vyšívat s tímto strojem zvládnete hravě ať už jste
začátečník nebo pokročilá švadlenka. Ovládání na velké
LCD barevné obrazovce s úhlopříčkou 17,8 cm, všechna
tlačítka pohodlně po ruce nebo automatické nastavení
přítlaku patky nebo napětí nitě - to vše vám šití
neuvěřitelně urychlí a zpříjemní.

* k dokoupení

Větší vyšívací
plocha
S rychlostí vyšívání 1,050 stehů za
minutu můžete vyšívat velké a složité
vzory za kratší dobu. V5LE rozpozná
velikost rámečku a nedovolí vám udělat
chybu! Navíc umí přestřihávat přejezdy
nitě mezi stejně barevnými oblastmi.
Po vyšití bude tedy vaše výšivka hotová
a vy nebudete muset odstřihávat z lícu
nitky. Takto zapošité a odstřižené
konečky se navíc nepárají!

Zvětšili jsme vyšívací plochu
stroje V5LE na 20 x 30 cm,
takže můžete vytvářet větší
vzory bez přerámování látky.

Eco-mód (sleep)

S funkcí Eco-mód stroj
automaticky šetří elektrickou
energii po nastaveném čase
nečinnosti. Šetřete svoje
účty za elektřinu a buďte
ekologičtí.

Tyto funkce vám usnadní
šití!

Square Feed Drive System (SFDS)
Patentovaný systém podávání zoubků je vyvinut tak, aby podával
jakýkolivk materiál naprosto dokonale a umí podávat do 8 stran - stroj
šije i vpravo a vlevo a tím má až 40 mm široké stehy.
Extra velký šicí prostor
Už se nemusíte bát šití velkých projektů. Stroj nabízí opravdu obrovský
prostor na šířku i na výšku, takže hravě prošijete i obrovskou deku.

Plně automatické navlékání nitě do jehly
Nit do jehly navléknete pouhým zmáčknutím tlačítka. Vše je plně
automatické a rychlé.

Rychlé vkládání cívky
Stačí vložit cívku a hned šijete! Navíc stroj hlídá, kolik nitě máte na cívce.

Ovládací tlačítka
Všechna tlačítka máte přehledně na těle stroje - navlékání, zapošívání
nebo zdvih patky tak uděláte v okamžiku.

Velká vyšívací plocha 200 x 300 mm (7.8 x 11.8”)
Pusťte se do velkých projektů! Nové rámečky navíc dokonale drží látku.

ICAPS
Systém automatického řízení přítlaku patky podle výšky látky (ICAPS)
rozpozná tloušťku látky, kterou šijete a podle toho automaticky přizpůsobí
přítlak patky. Díky tomu prošijete vše i bez kráčející patky a využijete to
i při volném quiltování.

USB porty
Do USB portů můžete vložit USB flash disk, čtečku karet nebo stroj
propojit přímo s počítačem pomocí kabelu.

Kolenní páka
Uvolněte si ruce - patku můžete zvedat použitím kolenní páky. Nebudete
tak velké deky muset pouštět z ruky, když quiltujete a je to fantastické
i pro šití malých drobností, kde neustále otáčíte na jehle.

Automatický zdvih patky - PIVOT
S touto funkcí může stroj při zastavení šití automaticky zdvihnout patku s
jehlou zapíchnutou v látce. Jakmile se rozjedete, sám patku přitlačí.
Fantastická funkce pro šití drobných aplikací nebo pro quiltování.

Neuvěřitelně jasné osvětlení
Šijete po večerech? U stroje Brother V5LE najdete extra jasné LED
osvětlení, u kterého uvidíte barvy stejně jako ve dne. Intenzitu si navíc
můžete nastavit tak, jak vám bude příjemné.

Obrovská barevná dotyková obrazovka
V této velikosti máte všechny ikonky k dispozici a můžete jednoduše:
• Editovat výšivky přímo ve stroji
• Vytvářet textové nápisy
• Upravovat svoje nastavení
• Pouštět si videonávody
• Tvořit vlastní šicí stehy

Funkce Lock stitch
Zapošívací tlačítko Lock stitch nejenže zapošije, ale předtím navíc dokončí
celý ozdobný šicí vzor, takže se vám nestane, že byste netrefili konec
vzoru třeba autíčka a skončili dřív.

Co dnes budete šít?

Buďte jedineční!

Z nabídky 652 překrásných druhů šicích stehů opravdu není jednoduché si vybrat.
Díky stranovému podávání má mnoho stehů šířku až 40 mm, vybírat můžete z
mnoha druhů písma a pokud si z nabídky ozdobných stehů nevyberete, není nic
jednoduššího, než si na obrazovce stroje nakreslit svůj vlastní vzor.

Vyberte si z nabídky 224 vyšívacích vzorů a 17 druhů
písma včetně cyrillice a japonského písma.

Široké stehy

Dekorativní stehy v tomto stroji jsou až 40 mm
široké. Objevte tyto nádherné vzory a rozšiřte
možnosti svého tvoření.
Fonty písma jsou také širší, než obvykle.

Crazy patchwork

Speciálně pro prošívání patchworkových bloků byly
navrženy quiltovací stehy, které vám nabídnou
fantastické možnosti a vy si můžete čistě jen hrát.

Vintage

Samozřejmostí je nabídka vintage vzorů. Tento
jedinečný a populární styl jsme nemohli vynechat.

Oslavy

Ušitý ubrousek nebo kapesníček stačí ozdobit
jedním z báječných stehů a bude jedinečný!

I LOVE YOU

Chcete říci "mám tě rád"? Stroj to umí v 15 různých
jazycích ♥.

Všesměrové podávání

Na navlečené nohavici ušijete čtvereček - stroj totiž
umí podávat i vlevo, vpravo a po úhlopříčkách. Přišít
záplatu na koleno kalhot tak bude pro vás hračka.
Stroj toto podávání používá i na 40 mm široké
ozdobné stehy.

© Zündt Design

Zündt

škála nádherných vzorů
od © Zündt.

Vintage

Klasické krásné vzory
ve stylu vintage.

Trendy

Moderní vzory s fashion
texturami.

Copyright, Zündt Design 2012, All rights reserved. All artwork and designs created by Zündt Design Ltd are copyrighted.
The embroidery data you obtain from zundtdesign.com and Zündt Design Ltd is licensed for personal use only.

Japonská klasika Speciální vzory
Kaligrafické japonské vzory
nebo tradiční obrázky.

Vyzkoušejte techniku
Richelieu nebo šitou krajku

Monogramy

Velká ozdobná písmena
zdobená květinami.

My v Brotheru jsme vždy ‘na vaší straně’ a budeme s vámi na
každém kroku vaší cesty šitím a vyšíváním. Naše videonávody a
podpora jsou dosažitelné pouhým kliknutím, takže si je můžete
stáhnout ještě dnes. Vytvořili jsme pro vás také videonávody
"jak na to", pojďte se inspirovat na: www.support.brother.com

Dokoupitelné
příslušenství
Tvořte ještě více s báječným strojem
Innov-is V5LE. Podívejte se na další
příslušenství a nechte pracovat svou
fantazii.
Možnosti kreativity jsou neomezené!
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Návody v mobilu

Co najdete v mobilní
aplikaci Support App:
• Návod PDF v angličtině
• Doporučené
kombinace látek, jehel
a nití
• Návody, jak používat
příslušenství
• Přehled stehů
• Videonávody Jak na to

Dokoupitelné příslušenství najdete u svých prodejců nebo na webu www.brother-sici-stroje.cz

Prodejce:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
www.brother-sici-stroje.cz

