Pfaff ambition 610

€ 799.-De nieuwe Pfaff ambition 610 Het verschil zit ‘m in de details! Kleding, accessoires en
woondecoraties maken.
De PFAFF ambition 610 naaimachine is vernieuwd, completer en dus vol creatieve
verrassingen. Ontdek de PFAFF ambition 610, voel het verschil. Achter de strakke lijnen
vindt u de meest moderne functies. Het originele IDT™ systeem en het grafische display met
hoge resolutie zijn unieke functies en zullen u aangenaam verrassen.
Het originele PFAFF IDT™ systeem Absoluut gelijkmatig stoftransport van boven- en
onderaf. Het IDT™ systeem is ideaal voor de quiltster en naaister! IDT™ werkt met alle
steken, zowel vooruit als achteruit, welke steeklengte of -breedte u ook gebruikt.
Grote naairuimte De naairuimte rechts van de naald is 200 mm dit is fantastisch voor grote
naaiprojecten, bijvoorbeeld een quilt.
110 verschillende steken Een groot aantal verschillende prachtige 7 mm-steken, inclusief
nuttige steken, knoopsgaten, decoratieve steken, quiltsteken, kruissteken en ajoursteken.
Eenstaps knoopsgaten maken U kunt eenvoudig automatische knoopsgaten maken met
PFAFF ambition 610. Er zijn maar liefst 6 verschillende knoopsgaten waar u uit kunt kiezen.
Start/Stop toets: Naaien zonder pedaal Deze keuze knop maakt het naaien van lange naden
en naaien uit de vrije hand nog eenvoudiger. Omdat u uw voet niet op het pedaal hoeft te
houden.

LED-verlichting De heldere lampjes verlichten uw hele naaigebied zo kunt u naaien zonder
hinderlijke schaduwen op uw werk.
Ingebouwde draadinsteker Gemakkelijk en snel de draad door de naald steken met de
ingebouwde draadinsteker
Naald omhoog/omlaag De naald blijft na een druk op de toets in de stof staan voor het
eenvoudig draaien van naaiprojecten.
Ingebouwde help toets Infotoets indrukken en alle belangrijke naaiaanbevelingen
verschijnen op het scherm.
Spiegelen Horizontaal spiegelen voor meer variatie tijdens het naaien.
Naaivoetdruk handmatig aanpassen De naaivoetdruk is apart in te stellen voor speciale
steektechnieken en voor optimale verwerking van dikke, dunne of elastische stoffen.
29 naaldposities 29 verschillende naaldposities voor perfect doorstikken of langs randen
stikken. Heel fijn bij het inzetten van ritssluitingen of paspels.

