2200

• 102 uložených vyšívacích vzorů
včetně 30 Laura Ashley vzorů
• 260 x 160 mm vyšívací plocha
• Velká šicí plocha

• 100 kombinací stehů
• Rychlost až 1000 st./min.
• Obsahuje kruhový nástavec

Skvělý pomosník pro
vaše šití a vyšívání
Laura Ashley Innov-is 2200 je designový ,
působivý stroj pro šití a vyšívání.
Radost z kreativních, krásných, módních a
domácích dekorů uložených ve stroji, včetně Laura
Ashley vyšívacích vzorů.
V kombinaci s přehlednou LCD dotykovou
obrazovkou a jednoduchým ovládáním je Laura
Ashley Innov-is 2200 ideálním strojem pro vaši
inspiraci a kreativitu.

Velká vyšívací plocha
Velikost vyšívací plochy
260 mm x 160 mm

Výběr z exkluzivních vzorů
Laura Ashley Innov-is 2200
disponuje s 30 Laura Ashley
vzory, 72 uloženými vyšívacími
vzory a 8 fonty písma.

Jasná, přehledná LCD
dotyková obrazovka
Jednoduché a přehledné
ovládání, pomocí LCD dotykové
obrazovky.

Rychlé, přesné vyšívání
Maximální vyšívací rychlost až
800 stehů za minutu.

Prvky a funkce
Kompatibilní s výrobci nití.
Ovládací
tlačítko
patky

I

Tlačítko
odstřihu

Pozice jehly

Zapošívací
tlačítko

Regulace rychlosti nebo šířky cikcaku.

LCD dotyková
obrazovka
• 240 x 320dpi rozlišení
• uložená nápověda
• náhledy na šicí vzory
• editace výšivek
• úpravy šití
• Available in 13 languages

Automatický navlékač nitě.
Vstup pro paměťovou
kartu

Velká vyšívací
plocha
260mmx160mm

7 řádkový podavač

Volné rameno

Kolenní páka

Innov-is 2200 výběr
z toho nejlepšího

Rychlá výměna nití s
pomocí automatického
navlékače.

Innov-is 2200 usnadní práci za pomoci více jak 100
kombinací stehů. Výber užitečných, módních stehů,
zahrnuje 12 stylů knoflíkových dírek, 239 dekorativních
stehů a písma.

*The circular sewing stitch shown is from
the Innov-is 5000

Kruhové šití

Praktické vkládání cívky

Velká pracovní a
vyšívací plocha

Šití veškerých tkanin,
silných nebo tenkých.

Automatické zapošití
a zpevnění stehů.

Jednoduché zpracování
obtížných tkanin.
Osvětlení pracovního
prostoru

Innov-is 2200 je vybavený
mnoha doplňky pro
pozvednutí vašeho
projektu

Jemné, přímé podávání
materiálu

Jednoduchý
automatický
navlékač nitě

Polohování jehly
tlačítkem

Non-stop šití

Doplňková výbava
Vyšívací nitě

Vyšívací karty

.

Tělové barvy nití

Vyšívací průmyslové nitě

Metalické nitě

Podkladový materiál

Obsah kartonu
• Vyšívací patka

‘U’

• Křídová tužka

• Patka na knofl. dírky ‘A’

• Štěteček

• Overlocková patka‘G’

• Děrovač

• Vyšívací rám (extra large)
26cm (H) x 16cm (W)
10 1/4 inches (H) x 6 1/4 inches (W)

• Patka na monogramy ‘N’

• Šroubovák /velký/

• Šroubovák st./desky

• Zipová patka ‘I’

• Šroubovák /malý/

• Vodič

• Cik-cak patka ‘J’ /ve stroji/

• Doraz cívky /malý/

• Vyšívací jehly

• Patka pro slepý steh ‘R’

• Doraz cívky (medium) x 2

• Mřížka

• Patka na knoflíky ‘M’

• Doraz cívky velký

• Pero (stylus)

• Kráčející patka

• Vertikální pin na špulku

• Kolenní páka

• Patka s bočním ořezem

• Filc

• USB kabel

• Otevřená quiltovací patka

• Síťka

• Cívkové pouzdro (pink marking)

• Páráček

• Cívka work kit

• Cívkové puzdro vyšívací

• Cívka x 4

• Přípravek na šití kruhů

• Stabilizační materiál

• Jehly

• Vyšívací rám (large)
18cm (H) x 13cm (W)
7 inches (H) x 5 inches (W)

• Operation manuál

• Dvoujehla
• Nůžky

Contact:
ONESOFT s.r.o. - NEJ Šicí stroje
ˇ
Plumlovská 50, 796 01 Prostejov
tel.: +420 581 110 242

lauraashley.com

• Stručný návod
• Pevný kryt

