Innov-is XE1 & XJ1
Perfektní v každém
stehu

Innov-is XE1
vyšívací stroj

Innov-is XJ1

šicí a vyšívací stroj

Profesionální technologie podpoří vaši kreativitu.

Vytvořený pro ty, kteří nechtějí dávat svojí kreativitě
hranice a kteří chtějí mít každý steh dokonalý.
• Perfektní pozicování vzorů s My Design Snap app
• Vyjádřete svoje myšlenky – 727 vestavěných druhů stehů,
4 šicí fonty písma (XJ1) a 727 vyšívacích vzorů včetně
Disney a monogramů (XJ1 i XE1)
• 24 výukových videí z vás udělá profesionála
• Laserová vodítka pro dokonale přesné šití
• Rychlost vyšívání 1050 stehů/min. vám dovolí pustit se
i do obrovských výšivek
• Obrovská vyšívací plocha 240 x 360 mm (9.5 x 14”)
• Tvořte i v noci s velkým jasným 10" displejem
a 5-ti volitelnými intenzitami LED osvětlení

Tvořte výšivky na displeji
Na velké obrazovce můžete jednoduše editovat
výšivky i texty. Je možné výšivku zkopírovat, otočit,
zrcadlit, změnit velikost výšivky nebo přidat text.

Pokročilá editace textů

Více síly, více možností
Fantastická rychlosti vyšívání 1050 stehů/minutu vám umožní vyšít
i opravdu veliké vzory za krátkou dobu.

Zhmotněte vaše slova s jednoduchou editací textů.
Texty si ve stroji jednoduše vytvoříte, upravíte a vyšijete.
Vyberte si z různých velikostí písma a různých fontů
ten pravý pro váš nápis.

Míchání barev s novou
"oblíbenou" funkcí
Vymýšlíte, v jakých barvách výšivku vyšít. Funkce
Colour shuffling - míchání barev - vám s tím pomůže.
Nabídne vám na výběr barevná schémata (jasné barvy,
šedou, pastelové barvy, ...) a v nich si potom můžete
vygenerovat mnoho barevných variací a porovnávat.

Barevnice nití
Vyberte si z barevnice nití mnoha světových výrobců
právě svoje nitě a stroj vám ukáže přesně číslo barvy.

Patka s LED ukazovátkem
Díky této patce přesně vidíte, kam bude stroj výšivku
vyšívat a můžete tak svůj vzor naprosto přesně
napozicovat.

Dokonalé prošívání
Kolem vašeho vybraného vzoru můžete jedním
kliknutím na displej vytvořit ozdobné quiltování,
které stroj sám vyšije.

Nechte svou fantazii
a kreativitu rozletět
s rozsáhlou knihovnou
více než 700 vestavěných
vyšívacích vzorů.

Precizní technologie pro profesionální vzhled
Stellaire byl vytvořen s důrazem na kvalitu tak, aby splnil přání těch nejnáročnějších
švadlenek, které chtějí mít každý steh zkrátka perfektní a naprosto profesionální.
Díky nejnovějším technologiím v šití a vyšívání získáte dokonalou délku stehu, laserová vodítka
šití vám usnadní mít přesně rovné linie a šití v přesné vzdálenosti od okraje.
Každý steh vám bude sedět přesně tak, jak chcete.
Profesionální funkce:
• ICAPS – automatické řízení přítlaku patky podle
výšky látky
• Kráčející patka pro horní podávání s vlastním
pohonem a diferenciálem - bezproblémově
ušijete jak silné vrstvy, tak hedvábí a satén!
• Nová generace laserových vodítek* – vyznačí vám
rovnou linku přímo na látce před patkou a vy
máte vodítko pro rovné šití. Ideální pro perfektně
rovné švy, rohy a prošívání ve švu.
• Tlačítko zapošití – stačí stisknout tlačítko a stroj
automaticky zapošije. Pokud šijete ozdobné
stehy, stroj došije celý jeden steh a potom
zapošije a zastaví.
• Ovládání probíhá intuitivně na velkém barevném
displeji. Přehledně vidíte všechna nastavení stehu,
náhled vzoru včetně kombinací stehů a vytvořené
stehy si jednoduše uložíte do paměti.
• Široká nabídka automatických knoflíkových
dírek až do šířky 6 mm.
• Pokročilé zvedání patky - když odstřihnete nit,
stroj automaticky zvedne patku. Podobně když
začnete šít, patku automaticky sníží k látce.
• My Custom Stitch™ – Vytvořte si svůj vlastní
ozdobný steh - jednoduše ho nakreslete přímo na
obrazovce stroje.
*CLASS 1 LASER PRODUCT / Laser Notices:IEC 60825-1:2007 and IEC
60825-1:2014 specifications

*CLASS 1 LASER PRODUCT / Laser Notices:IEC 60825-1:2007 and IEC 60825-1:2014
specifications

Užijte si knihovnu vestavěných dekorativních
stehů a šicích písem:
• 577 dekorativních šicích stehů
• 150 užitkových klasických stehů
• 4 druhy písma – 3 abecedy a 1 cyrilice

Na velké barevné LCD
obrazovce uvidíte výšivky
jako živé

10
.1”

Intuitivní uživatelské prostředí
Velká obrazovka přináší jednoduché a
příjemné prostředí pro vybírání i editaci
výšivek přímo na obrazovce a vám zbyde
více času na tvoření.
Zvětšení náhledů
Výšivku si můžete zobrazit i v nadživotní
velikosti. V My Design center můžete
zvětšovat zobrazení až na 800%, v ostatních
módech pak na 200%. S vysokým rozlišením
uvidíte barvy i linie ostré a živé.
Abyste lépe viděli
Vylepšené LED osvětlení pracovní plochy s
pěti úrovněmi nastavení (včetně úplného
vypnutí) vám dovolí nastavit si optimální
osvětlení v každém okamžiku. Světlo vás
neoslní a nedělá stíny.
Výuková videa
Potřebujete poradit? Stellaire vás provede
šitím ať už máte nebo nemáte zkušenosti.
Najdete zde mnoho rad a tipů od základních
operací, přes vyšívání až k údržbě. Videa si
pustíte v okamžiku, kdy na ně budete mít
čas a budete potřebovat konkrétní radu.

Větší a lepší než kdy dřív

Větší prostor
Tento stroj je opravdu long
arm - 11.25” (285 mm) od
jehly k tělu stroje zvládne
velké quilty, svatební šaty,
objemné kabáty. Místo
vám dovolí pracovat
rychleji a pohodlněji.

Projekty v
nadživotní
velikosti
Super veliký rámeček
240 x 360 mm (9.5 x 14”)
vám dává spoustu
prostoru pro vaše výšivky.
Pusťte se do obrovských
polštářů nebo zdobte
oděvy.
Už nebudete muset znovu
upínat do rámu, když
budete chtít vyšít více
malých výšivek najednou.
Velký rám má na bočních
stranách gumové vsadky,
díky nimž perfektně drží
vyšívaný materiál a vaše
výšivka bude dokonalá.

) od
11.25” (285 mm

*Rozšiřující stolek je možné dokoupit

jehly k ramenu

Kouzlo Disney všude kolem
Představte si dětství plné Disney hrdinů
– nyní můžete tento sen uskutečnit.
Stellaire přináší kouzlo Disney do
vašich domovů. Vyberte si ze 101
Disney vzorů - najdete zde svoje
oblíbené Mickey Mouse, Goofyho
a Pluta, obrázky z pohádek Ledové
království, Hledá se Nemo a Auta.
Výšivky čekají jen na to, abyste je vyšili
na rodinné textilie.

© Disney
© Disney/Pixar

Disclaimer – Disney embroidery patterns contained in this product are for personal non-commercial use only. No license is granted for any commercial use of these patterns and any such use is strictly prohibited.

Jen si tak bliknete...
Udělat profesionální výšivku nebylo nikdy tak jednoduché,
jako nyní s mobilní aplikací Brother ‘My Design Snap’.

Perfektní pozicování výšivek
pomocí chytrého mobilu
S revoluční technologií My Design Snap vyvinutou
speciálně pro Stellaire nyní můžete použít svůj chytrý
telefon a napozicovat si výšivku naprosto přesně, rychle
a jednoduše. Stačí speciální nový rámeček vyfotit mobilem
a bezdrátově poslat data do stroje.
Pokud potřebujete na chlup přesně trefit látku, přidejte
ještě ověřenou technologii pozicování pomocí sněhuláků.
Zkrátka látku vložte do rámu a sněhuláka přilepte přesně
tam, kam chcete výšivku umístit. Vyfoťte rámeček,
zobrazte na obrazovce stroje a jste hotoví. Vzor se
automaticky otočí a napozicuje na vyznačenou pozici.
Tento inovativní a precizní systém pozicování zaručí, že
vaše výšivky budou vždy na správném místě.

Je to jednoduché:
1. Vyfoťte to
2. Zkonvertujte
3. Vyšívejte

*V některých případech se může obrázek LCD obrazovky se skutečným stavem drobně
lišit v závislosti na materiálu v rámečku a stavu aplikace.

Dokonalé pozicování
Aplikace My Design Snap vám dovolí zobrazit celý
rámeček na obrazovce stroje, dává vám schopnost
pozicovat a vytvářet vzory kdekoliv v rámečku. Funkce
"skenování pozadí" vám umožní zobrazit látku v
rámečku na displeji stroje a vaše výtvory budou vždy
přesné.
Jednoduše mobilem vyfotíte rámeček i s přichystanou
látkou, bezdrátově fotku přenesete do Stellaire, látku v
rámečku krásně vidíte a můžete vzory umisťovat přesně
tam, kde je chcete mít.
Díky revoluční technologii můžete na takto naskenovanou
látku na displeji přímo i malovat a nakreslené vzory rovnou
vyšít bez nutnosti použít počítač!

Proměňte cokoliv ve výšivku!
Rozviňte svoje tvoření a zachyťte šťastné vzpomínky
pomocí My Design Snap. Obrázky, rukou psané texty
nebo liniové kresby převedete do výšivky během
chvilky.
Vyfoťte svůj obrázek, pošlete ho do stroje po Wi-Fi a stroj
sám zkonvertuje obrázek na výšivku. A vy budete během
chvilky zkrátka unikátní!

My Design Snap je kompatibilní s iOS 10.0 a vyšší, Android 5.0.0 a vyšší

My Design Center
Víme, že jste kreativní a není nic tak zábavného, jako navrhování vlastních kousků. Stellaire má přímo v sobě
zabudovanou aplikaci My Design Center, která vám umožní tvořit vaše vlastní vyšívací vzory přímo na
obrazovce stroje!

Dívejte se, jak vaše vzory ožívají!
Nakreslete vzor do My Design Center přímo na velké
obrazovce stroje. Můžete obrázky také naimportovat do
stroje ve formátu JPG přes USB port a potom se už
jenom dívat, jak z nich stroj sám vykouzlí výšivku.
Můžete také spojit My Design Center s aplikací My Design
Snap a konvertovat vaše vlastní obrázky do vyšívacích
vzorů. Na tvorbu vzorů vůbec nepotřebujete počítač!

• Výšivku nakreslete přímo na velké LCD
obrazovce stroje
• Rozpoznání obrysů vytvoří vyplněné vzory nebo
plochy, které budou ozdobně prošité. Vyberte si
z 15 dekorativních výplní nebo zvolte quiltovací
steh a stroj zařídí zbytek.
• Vybírat můžete i z tvarů v paměti stroje
k dispozici máte 60 uzavřených tvarů a 30 křivek
• 5 druhů liniových stehů
• Rozpozná obrysy výšivek a uloží až 6 tvarů

Návody a videa
Tvořte kdykoliv a kdekoliv!
Všichni víme, že život nás někdy drží dál od našich
šicích strojů. S programem Brother PE Design 11
můžete tvořit své originální výšivky kdykoliv a kdekoliv.
Pokud pracujete s grafikou, bude se vám v počítači
tvořit lépe, než ve stroji.
Využijte Wi-Fi konektivitu stroje a posílejte z počítače
vyšívací vzory přímo z programu PE Design 11.
Můžete také posílat ze Stellaire vestavěné vzory do
programu a tam je upravovat.

Brother je vždy "at your side" tedy na vaší straně. S naší aplikací
budeme s vámi na každém kroku
vašeho šití. Najdete zde
videonávody, tipy na příslušenství
a mnoho dalšího.

Co najdete v
aplikaci
BrotherSupport:
• Návody v EN vPDF
• Doporučené
kombinace látek,
jehel a nití
• Jak používat
příslušenství
• Tabulky stehů
• Videonávody
"Jak na to"

Hlavní vlastnosti

Vyšívací funkce

Pracovní plocha

28,5 cm od jehly doprava k tělu stroje a 12,7 cm prostor
pod ramenem stroje - vejde se vám tam opravdu hodně

Vyšívací plocha

Osvětlení

Osvětluje prostor 280 mm kolem jehly celospektrového
světla s pěti úrovněmi nastavení intenzity

Vzory v paměti

Navlékač jehly
Navíjení cívky
Bezdrátové připojení
Napětí nitě
Odstřih nitě

Plně automatický, navléknete jedním tlačítkem
Nezávislé cívkování s nastavitelnou rychlostí navíjení.
Můžete cívkovat i během vyšívání.
Wi-Fi pro přenos vyšívacích vzorů z programu PE Design
11 nebo z mobilní aplikace My Design Snap.
Automatické nastavení napětí nitě s možností regulace

Senzory přetržení nitě

Automaticky odstřihne obě nitě na rubové straně
Automatický zdvih patky - i extra vysoký zdvih
Zastaví a zahlásí, pokud je horní nit přetržená
nebo když spodní nit dochází

Výuková videa

Pomocí 24 videí vás sám stroj naučí jak na to

Zdvih patky

Tlačítko Start/stop
Ekologie
My Design Center
My Design Snap
LCD Display
Intuitivní ovládání
USB konektivita
Mnohojazyčný
Bezpečnostní funkce
Updates

Vestavěné fonty písma

Stisknutím tlačítka start/stop můžete šít bez pedálu.
Skvělé pro quiltování nebo třeba knoflíkové dírky.
Šetřete energii s automatickým režimem spánku
Vytvořte si na displeji stroje svoji vlastní výšivku
Mobilní aplikace pro perfektní pozicování výšivek
Velký, jasný a barevný 10.1’’ (800 x 1280 px)
HD LCD display
Na obrazovce přehledně vidíte náhled vybraného stehu
včetně zvoleného nastavení
Dva vysokorychlostní USB porty pro import výšivek.
Pro přenos vzorů ze starších Brother karet s výšivkami
můžete použít externí čtečku karet.
12 jazyků (bohužel bez češtiny)
Obrazovku i pohyb jehly můžete uzamknout. Bezpečně tak
vyměníte jehlu, patku nebo zabráníte tomu, aby vám někdo
posunul výšivku uprostřed vyšívání
Možnost aktualizace softwaru

Funkce editace textu
Velikosti písma
Orámování vzorů
Odstřihy nitě
Hustota
LED pointer
Pokročilé editační funkce
Stehování
Colour Shuffling
Quiltování
Nové metody výběru
Změna barvy
Obnovení výšivky
Tvorba aplikací
Optimalizace změn barvy
Detekce rámečku
Průběh vyšívání
Palety nití
Rámečky v základní
výbavě stroje

Velkorysá vyšívací plocha 240 x 360 mm (9.5 x 14”)
Celkem 727 vyšívacích vzorů včetně 101 Disney,
monogramů a velkých knoflíkových dírek
24 vyšívacích fontů (22 abeced & 2 cyrilice)
Zjednodušené uživatelské rozhraní pro zadávání a
editaci textu, s různými editačními schopnostmi, jako je
zakřivení, nastavení velikosti a mezer
Písma můžete tvořit ve třech velikostech S/M/L
140 druhů orámování
Odstřih přejezdu nitě a změny barvy včetně vytažení nitě z látky

Na obrazovce si můžete nastavit hustotu stehu
u některých výšivek a textů
Laserové ukazovátko pro precizní umístění vzoru
Editace výšivek - otáčení s přesností 0,1 stupně,
zrcadlení, přesouvání a kopírování vzorů,
změna velikosti až do 200 %
Stehování před vyšitím
Vyberte si své oblíbené barvy a nechte si namíchat
variace vzoru, ze kterých si pak vyberete
Prošívání ve vyšívacím rámečku
Jednoduše si vyberte objekty, se kterými pak
budete pracovat v My Design Center
Přímé tlačítko pro změnu barev ve vyšívacím vzoru
Vypnuli vám elektřinu nebo se vám vzor přerušil? Stroj si
pamatuje, kde jste skončili a plynule naváže
Tvořte přímo ve stroji vzory s aplikací látky na látku.
Stroj sám naskládá stejné barvy z více výšivek k
sobě tak, aby minimalizoval změny barev
Automatická detekce rámečku hlídá správnou velikost
Podívejte se na průběh vyšívání a přeskakujte jednoduše
barvy ve výšivce
Vyberte si z přednastavených palet nití svou značku

Dva rámečky se sken značkami pro My Design Snap
240 x 360 mm a 130 x 180 mm

Šicí funkce
Vestavěné stehy
Fonty písma
Rychlost šití
Kombinace stehů

Tento stroj není pouze šicí.
Je vybaven také vyšívací
jednotkou a vy tak můžete
zdobit nádhernými
výšivkami.

Celkem 727 klasických i ozdobných stehů
4 druhy písma šitého pod patkou (3 abecedy, 1 cyrilice)
Stroj šije a quiltuje rychlostí až 1 050 stehů/minutu
Stehy můžete libovolně kombinovat
a upravovat si je podle svého

My Custom Stitch™

Nestačí vám vestavěné stehy? Nakreslete si na display
stroje svůj vlastní steh a vyšijte ho!

Laserové vodítko
ICAPS fabric sensor system

Vodítko pro rovné šití nastavitelné v prostoru 19 mm
Automaticky řídí přítlak patky podle výšky látky

Tlačítko dokončení stehu
Duální podávání

Automaticky zapošije na začátku i konci šití
Systém horního podávání pomocí patky s nezávislým
pohonem a možností diferenciálního podávání

Automatický přízdvih patky
a nastavení výšky patky

Může přizvedávat patku při zastavení stroje. Skvělé na šití
malých dílů nebo při quiltování!

SFDS

Obdélníkový systém podávání s delšími zoubky podavače
Čidlo hlídá rovnostehovou desku a vaše bezpečí.

Čidlo stehové desky
Rovný steh
Vodítka
Volné quiltování

V základní výbavě je stehová deska na rovný steh i patka
Vodítka na stehové desce usnadňují přesné šití
Nastavte si výšku patky při volném quiltování
přesně podle výšky látky

Ponoření zoubků

Stroj připravíte na volné quiltování pouhým stisknutím
tlačítka - sám ponoří zoubky a nastaví zdvih patky

Elektronický zdvih patky

Zvedněte patku automaticky použitím tlačítka nebo si
zapojte kolenní páku a zvedejte patku kolenem.

Dokoupitelné
příslušenství
Příslušenství v základní výbavě stroje je opravdu velkorysé,
přesto se do něj všechno nevešlo a nabídka dokoupitelných
patek a dalších pomůcek je ještě široká.

5 let záruka
Tento báječný stroj je vyrobený s láskou a s velkým
důrazem na kvalitu stehu a kvalitu zpracování stroje.
Proto jsme mohli prodloužit záruku na tento stroj na
dlouhých 5 let!
Brother – vždy na vaší straně.

Pro jednoduchý transport stroje:
Stylový kufr na kolečkách s teleskopickou rukojetí a taška na vyšívací jednotku.

Pro opravdu velké projekty:
rozšiřující stolek velikosti 636 x 406 mm.

Specifikace je platná v době vydání letáku 08/2019

Rozvíjejte dál své tvoření se Stellaire. Projděte si nabídku příslušenství
a inspirujte se. Najdete patku na vše - záleží jen na vaší představivosti!

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

Prodejce:

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

