A60
Speciální Edice
• Komfortní navlékač jehly
• 60 druhů stehů
• Tichý rotační chapač
• Tlačítka po ruce
• Automatické zapošití
• Pevný kryt

Brother Innov-is A60SE
Brother A60 Speciální Edice je nabitý intuitivními funkcemi,
které vás posunou při šití na další úroveň.
Model A60SE je lehký a díky pevnému krytu se dá snadno
přenést, kam potřebujete. Což oceníte, když máte omezený
pracovní prostor nebo na snadné přenesení stroje na šicí kurz.
Stroj se 60 vestavěnými stehy a šesti automatickými
knoflíkovými dírkami v jednom kroku vás podpoří ve vaší
tvorbě. Ozdobné stehy vás nadchnou a budete je chtít
vyzkoušet postupně všechny.
Velká, zářivá LCD obrazovka vám poskytuje užitečné
informace, jako například, kterou patku použít pro který steh.
Díky elektronickým funkcím, jako je automatické zapošití,
tlačítko dokončení stehu, komfortní navlékač jehly nebo
regulace rychlosti se vám s A60SE bude šít opravdu s radostí.
Vhodné jak pro začínající, tak pro pokročilé švadlenky.

Klíčové vlastnosti A60SE
• 60 užitných a dekorativních stehů, vč. 6 knoflíkových dírek
• Automatický navlékač nitě do jehly
• Tlačítko dokončení stehu
• Rychle nastavitelná cívka
• Pozice jehly nahoře/dole
• Nastavení délky a šířky stehu
• Tlačítko Start/Stop
• Tlačítko regulace rychlosti šití
• Dvojjehla pro ozdobné šití
• Pevný kryt

Brother podpora v mobilu

Co v aplikaci najdete:

Pokud umíte anglicky,
nainstalujte si do mobilu
aplikaci s podporou Brother.
Najdete v ní videa "jak na
to", návody k použití patek a
podobně.

• EN návod k použití
(v PDF formátu)
• Návrhy na kombinace
látky, typu jehly a nitě
• Jak používat standardní
a doplňkové příslušenství
• Vzorový panel stehů
• Krátké videonávody

Tlačítka prakticky po ruce
Zapošití, dokončení stehu, pozice jehly nahoře/dole
a regulace rychlosti - vše máte při ruce a vaši práci
to hodně usnadní.

Volba stehu
Stehy volíte rychle a pohodlně otočným kolečkem.
Díky tomu je výběr stehu hračkou.

Automatický navlékač nitě do jehly
Navlékání je jednodušší než kdykoli předtím.
Pomocí komfortního navlékáčku nitě navléknete nit
do jehly i bez brýlí pouhým stisknutím páčky.

Dokoupitelné příslušenství
Tvořte se strojem Innov-is A60SE ještě více.
Prozkoumejte naši nabídku doplňků
a inspirujte se. Fantazii se meze nekladou!

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

Prodejce:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
www.brother-sici-stroje.cz
Pro tvorbu šitých projektů byly použity volitelné doplňky.
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