V7

V7
Nový moderní dlouhoramenný šicí,
quiltovací a vyšívací stroj.
Perfektní pro nadšence šití.

• CAPS - Automatický systém regulace přítlaku patky
• 11 1/4” (285mm)Dlouhé rameno
• LED Ukazovátko ve vyšívací patce
• Funkce ultrasonického sensoru
• Značkovač přímých línií

Představivost
Přináší nový dlouhoramenný
Innov-is V7 šicí, quiltovací a
vyšívací stroj, pomocí kterého
vždy dosáhnete profesionálního výsledku.
Krásné kreativní výšivky, quiltingové a domácí dekory, to je
Innov-is V7, plný nových průkopnických prvků takových jako,
přímý dvojitý podavač, laserové vodítko šití a ultrasonické pero
pro jednoduché umístění vzoru a více.

Dlouhé šicí rameno
Extra velké a dlouhé šicí rameno(111/4”, 285 mm).

Velký LCD dotykový displej

Rychlé šití a vyšívání
Rychlost až 1050 stehů za minutu.

Nové mimořádné vyšívací vzory

Nový exkluzivní, přímý
duální podavač od firmy
Brother

Práce s tenkými a
vrstvenými materiály
bude hračkou.
Tento moderní podavač umožňuje
snadné podávání většího množství
materiálů /takových jako riflovina
nebo hedvábí/.

Laserové líniové vodítko
Jednoduché využití nastavitelného laserového vodítka.
14 mm škála využitelná na LCD obrazovce.

My Custom Stitch™
Svobodná a kreativní tvorba
vlastních stehů na LCD
panelu.

Perfektní a kreativní
šití s využitím ultrasonického pera
Automatický systém
umístění
Ultrasonické pero pracuje s
pomocí senzorů ve stroji
Innov-is V7. To umožňuje jednoduché umístění a úpravu
výšivky. Jednoduchým dotikem
požadované pozice a hrany na
materiálu umístíte výšivku.

Úprava cik-caku nebo
dekoratiních stehů

Šicí stehy

Innov-is V7 obsahuje sto
impozantních užitečných,
dekorativních a quitovacích
stehů, včetně knoflíkových
dírek a fontů písma.
Jednoduchá a přehledná
editace šicích stehů,
umožňuje dosažení dokonalých projektů.

Pomocí ultrasonického pera, lze
upravit šířku a pozici cik-caku
nebo dekorativních stehů.

Pozice jehly
Jednoduché nastavení pozice jehly
na požadované místo na materiálu,
pro určení začátku šití linií.

LED ukazovátko
Jednoduché dokončení
Právě tak jako nastavení začátku
šití, je jednoduché určení koncového bodu a pozice šití linií.
Výborné využití při šití dekorativními stehy.

LED ukazovátko pro perfektní
určení pozice jehly při vyšívání.

Prvky a
funkce
111/4” extra
velký šicí prostor

Duální podavač

Ultrasonické
pero

Velká vyšívací plocha
300 x 180 mm

Ultra jasné LED
osvětlení

Centrální
ovládání
tlačítky

Automatický
elektronický
navlékač

Posuvný regulátor
rychlosti

7-řádkový
podavač

Extra velká barevná obrazovka

ICAPS atomatická
regulace přítlaku
patky

USB porty

Rychlé vkládání
spodní nitě

Kolenní páka

Sto nevšedních a
nových designů
šití

Innov-is V7 je plný spoustou nových designových stehů. Od velkých vzorů přes jednoduché fonty
písma na monogramy. To vše s pomocí plynulé rychlosti až 1050 stehů za minutu.

Dekorativní stehy

Široké stehy

Bláznivé quiltingové stehy
.

Starodávné vzory

Rodinné vzory

‘I Love You’ designy

Tvorba osobitých
výšivek
Innov-is V7 je plný úžasných výšivek
umožňujících kreativní a osobité využití.

Zakázkové vyšívací vzory

Úchvatné

Japonské

©Zündt Design

Starodávné

Módní

Speciální ruční
vzory

Květinová písma

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 customer use only.

Our key features guide at a glance
Přehled klíčových znaků

Benefits

531 uložených stehů

Wide choice of 531 stitches for every sewing need.

Až 1,050 stehů za minutu

Create designs quickly, thanks to fast sewing and embroidery speeds of up to
1,050 stitches per minute.

Velká 300 x 180 mm vyšívací plocha

Enables you to create even bigger embroidery designs. Adds flexibility and impact to
your designs.

Velká LCD barevná obrazovka

Stitch information and informative tutorial guides are all accessed simply and quickly
via the large touch screen.

Automatický navlékač

Simply guide your thread through the marked path and press the button for quick and
effortless needle threading.

Automatický odstřih

Cuts upper and lower threads automatically at the end of each sewing task and at each
colour change on embroidery.

Uložené styly písma

Customise all your projects with a range of lettering styles and text effects.

227 uložených vyšívacích vzorů

Quickly and simply personalise your projects with a choice of alphabet designs,
frame patterns or a selection of embroidery designs.

Úpravy vzorů na obrazovce

Powerful customising capabilities include arranging text, pattern rotation in 1-degree
increments, change design size, and the ability to combine designs and add lettering.

Vpřed/vzad do 500 stehů

With the easy-to-use touch screen, you can search through the design by 500 stitches,
colour blocks or groups of one hundred stitches.

Rotace vzorů

Rotate any design in 1-degree increments. Makes editing and placements of designs
very easy.

Ultra jasné LED osvětlení

Ultra-bright fully adjustable natural lighting system.

Laserová vodící linie

Follow the laser guideline to sew in a straight line.

Deaktivace podavače

Drop feed for free motion embroidery and quilting.

Kolenní páka

Free your hands by lifting the pressor foot with the knee lift.

Duální podavač

Smoothly feeds slippy fabrics, and multi-layered projects.

Ultrasonické pero

Use the ultrasonic pen to help set embroidery position, set stitch start/stop points, set
stitch width, set laser guide line position.

Automatický navlékač

Easy automatic needle threader, simply follow the thread guide and press the button
and the needle will be threaded for you.

LED ukazovátko ve vyšívací patce

The LED pointer shows exactly where the needle will drop for embroidery projects.

USB porty

Link the machine to a PC, connect a USB memory stick or a card reader/writer.

Vyšívací a šicí jednotka

Sew with the embroidery unit attached. This make the extra large sewing area even bigger.

Posuvný regulátor rychlosti

Slide control adjusts speed from slow to fast and can be programmed to alter stitch
width as you sew.

Eco mode / úsporný mód /

Automatically switches the machine into sleep mode, to save energy.

Široký stůl

Multifunkční
pedál

10-spool thread stand

Border rám

Stojan na nitě

Čtečka vyšívacích karet

PE-Design NEXT
software and PE-Design
Plus

2-pin spool stand

150 x 150 mm

Stojan pro 2
průmyslové nitě

quiltovací rám

For more information see your dealer or visit www.nej-sici-stroje.cz.

Contact:
ONESOFT s.r.o. - NEJ Šicí stroje
ˇ
Plumlovská 50, 796 01 Prostejov
tel.: +420 581 110 242
info@nej-sici-stroje.cz
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Optional extras

