Per fection starts here.

Het verschil
zit 'm in
de details!

Met het originele
systeem
alleen van PFAFF®

Het verschil zit 'm in de details!
Ontdek de PFAFF®

Drie modellen, elk met uitzonderlijke
functies, wachten erop door u ontdekt
te worden.

naaimachines

en voel het verschil waarom deze modellen
echt speciaal zijn. Achter de strakke lijnen
vindt u de meest moderne functies. Het
originele IDT™ systeem en het touchscreen
met hoge resolutie zijn unieke functies
vergeleken met de topmachines van de
concurrenten in deze prijsklasse.

Maak de vergelijking.
Ontdek het verschil.
Ruim

Dankzij de grote naairuimte en de lange vrije arm kunt
u moeiteloos kleine en grote werkstukken maken.

Helder

Het perfect verlichte naaigebied en het touchscreen
met hoge resolutie optimaliseren uw werkproces.

Precies

Het originele IDT™ systeem garandeert een absoluut
gelijkmatige stofdoorvoer van boven en van onderen.

200 mm

Het verschil zit 'm in de details!
De passepoil met geavanceerde versieringen
en de ongebruikelijke combinatie van naaien
uit de vrije hand geven deze quilt een unieke
en moderne look. De instructies zijn te vinden
op www.pfaff.com.

Veel ruimte voor grote hoeveelheden
stof; fantastisch voor alle soorten
naaiwerk!

Drie heldere lampjes verlichten uw hele
naaigebied zonder schaduwen. Twee
lampjes voor de ambition essential™
naaimachine.

Het doorstikken van diverse lagen
denim gaat eenvoudig met het originele
IDT™ systeem, dikker garen en een
doorstiknaald.
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Quiltfuncties!
De
naaimachine
biedt fantastische mogelijkheden voor
professioneel quilten.

Het verschil zit 'm in de details!

• Origineel IDT™ systeem
• Het grootste touchscreen met hoge
resolutie*
• 201 ingebouwde steken inclusief
veel quiltsteken
• Een groot aantal optionele quiltaccessoires
• Inclusief twee extra naaivoeten:
– Open naaivoet voor quilten uit
de vrije hand
– ¼ inch quilt- en patchworkvoet
voor het IDT™ systeem

Het naaicomfort en de
perfectie die u nodig heeft!
Mode, accessoires en decoraties voor uw huis – de nieuwe naaimachines uit de PFAFF®
-serie kunnen het allemaal en zitten vol
verrassingen.
Kijk uit naar het moderne PFAFF®-design met
een royale ruimte van 200 mm rechts van
de naald. Dat betekent ontspannen werken
en veel ruimte voor grote hoeveelheden
stof - een voordeel speciaal voor quiltsters!
Dankzij de drie ledlampjes wordt het
volledige werkoppervlak optimaal verlicht
zonder schaduwen. (Twee ledlampjes voor
de ambition essential™ naaimachine.)
Het scherm met hoge resolutie
(modellen 1.0 en 2.0) geeft elke steek
op volledige grootte, gedetailleerd en
scherp weer. Alle belangrijke informatie
is in één oogopslag te zien. Als u speciale
technieken of andere stoftypes gebruikt,
kunt u de snelheid, draadspanning en
persvoetdruk aanpassen. De extra hoge
naaivoetstand en elektronische
naaldkracht zijn ideaal voor dikke stoffen
en meerdere lagen.

*Vergeleken met concurrerende topmachines
uit deze prijsklasse.

Naai zonder het voetpedaal met de start/
stoptoets (modellen 1.0 en 2.0), pas de
snelheid aan met de snelheidsschuif en,
als u dat wilt, zal de machine automatisch
afhechten en stoppen.
Druk op een toets om uw naald zo in te
stellen dat deze automatisch omhoog of
omlaag in de stof stopt voor draaien, het
maken van applicaties en andere speciale
technieken.
Met 29 naaldposities kunt u de naald
precies daar plaatsen waar u dat wilt.
Perfect voor doorstikken, quilten, ritssluitingen
inzetten en dergelijke.

Zie de lijst met functies voor de details per model.

Het verschil zit 'm in de details!

MET EXTRA
QUILTVOETEN!

Vergroot uw quiltbekwaamheid!
Het grote touchscreen met hoge resolutie legt de lat hoog voor
professioneel naaiwerk. Met speciaal geselecteerde quiltsteken en twee
extra naaivoeten stelt de PFAFF® quilt ambition™2.0 naaimachine u in
staat uw ware quilttalent te ontdekken!

Unieke functie!*
Absoluut gelijkmatig
stoftransport van boven en
van onderen.
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Alles blijft op zijn plaats als u met dunne
stof of meerdere lagen werkt. Ideaal
voor quilten. Wanneer u lange stukken
stof naait, bijvoorbeeld gordijnen,
worden de beide lagen gelijkmatig
getransporteerd over de hele lengte.
Stoffen met motieven, zoals strepen,
sluiten altijd op elkaar aan. Bekijk
onze video over het IDT™ systeem en
zie de magie van deze technologie!
www.pfaff.com/idt
*Vergeleken met concurrerende topmachines
uit deze prijsklasse.

Het grote touchscreen met hoge resolutie
naaimachine) met
(alleen
zijn duidelijke intuïtieve navigatie maakt eenvoudige toegang tot alle steken met de stylus
mogelijk. De optimale instellingen zijn vooraf
geprogrammeerd en kunnen apart worden
aangepast en opgeslagen in één van de
4 geheugens.
Kies een van de 201 steken uit het grote
assortiment van de PFAFF®
naaimachine. De 4 lettertypes en de

vele mooie quiltsteken geven u variëteit
wanneer u uw volgende meesterlijke quilt
samenstelt. Er worden twee extra naaivoeten
meegeleverd bij de
naaimachine om uw quiltervaring nog
verder te vergroten. (Open naaivoet voor
quilten uit de vrije hand en ¼ inch quilt- en
patchworkvoet voor het IDT™ systeem.)
Ontdek het gemak van de Onderdraadsensor die duidelijk aangeeft wanneer de
spoel bijna leeg is.

U kunt uw selecties, opties en
steekinformatie op het scherm bekijken
met het hoogste resolutieniveau.
Navigeren over het touchscreen
(
naaimachine) is
eenvoudig met de stylus.
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Nieuwe inspiratie voor u!
Bekijk het stekenassortiment van de PFAFF®
naaimachines
van dichtbij en ontdek het verschil. Tot 201 steken om al uw ideeën
in werkelijkheid om te zetten.
Professionele nuttige steken, perfecte
knoopsgaten en een enorm aantal
prachtige decoratieve steken, quilt-, kruisen ajoursteken om uw creatie die speciale
finishing touch te geven. Kies uit wel 4

verschillende stijlen lettertypes

en maak uw eigen namen, woorden
en getallen. Spiegel, combineer
tot 20 afzonderlijke steken en letters
en sla ze op in uw reeksgeheugens.
Het scherm met hoge resolutie geeft
alle steken op ware grootte weer. Met
verlenging kunt u cordonsteken
verlengen terwijl u dezelfde dichtheid
behoudt voor een professioneel resultaat.
Om uit de vrije hand te naaien, verlaagt

u de transporteur en bevestigt u
gewoon de open naaivoet voor
quilten uit de vrije hand (bij de
naaimachines meegeleverd). Wanneer u met een tweelingnaald
werkt, past het tweelingnaaldprogramma de steekbreedte aan om te

Verbazingwekkende functies vergeleken
met concurrerende naaimachines in deze
prijsklasse:
• Het originele PFAFF® IDT™ -systeem
• naairuimte van 200 mm
• Het grootste touchscreen met hoge
resolutie (model 2.0)
• Onderdraadsensor (model 2.0)
• Tot 201 steken
• Tot 4 lettertypes

Ruimte voor meer
ideeën!
Het PFAFF® merk heeft een groot assortiment
extra naaivoeten, inclusief een groot aantal
dat speciaal is ontworpen voor het originele
IDT™ systeem. Kijk op www.pfaff.com voor het
volledige assortiment accessoires.
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Origineel IDT™ systeem (Ingebouwd Dubbel Transport) – Absoluut gelijkmatig stoftransport van boven- en onderaf. Het originele IDT™
systeem is ideaal voor quiltsters en naaisters! Het originele IDT™ systeem werkt met alle steken vooruit en achteruit bij elke steeklengte of -breedte. Het
is ingebouwd en dat betekent dat er geen afzonderlijke hulpstukken nodig zijn. Het kan eenvoudig naar wens worden ingeschakeld of uitgeschakeld.
Veel PFAFF® accessoires en naaivoeten kunnen worden gebruikt met het originele IDT™ systeem voor gelijke naden met alle steken op elke soort stof.
Grote naairuimte – De naairuimte rechts van de naald is 200 mm, fantastisch voor grote naaiprojecten.
Steken – Een groot aantal verschillende prachtige 7 mm-steken, inclusief nuttige steken, knoopsgaten, decoratieve steken, quiltsteken, kruissteken
en ajoursteken.

Groot scherm met hoge resolutie – U kunt uw selecties, opties en steekinformatie op het scherm zien, inclusief de aanbevolen
draadspanningsinstelling. Alle steken worden op ware grootte weergegeven.
Touchfunctionaliteit – Geeft u eenvoudige toegang tot alle steken met de stylus.
Onderdraadsensor – Waarschuwt u wanneer de draad van de spoel bijna op is.
Start/Stoptoets – Druk op de starttoets om te naaien zonder het voetpedaal.
Snelheidsschuif – Pas de snelheid aan met de snelheidsschuif voor volledige controle.
Geprogrammeerd afhechten met indicator – Kies uit één of meerdere afhechtopties.
Tweelingnaaldprogramma – Past automatisch de steekbreedte aan om te voorkomen dat de naald breekt.

Dit alles en nog meer wacht op u. Breng
een bezoek aan uw erkende PFAFF®
dealer en test de naaimachines uit de
PFAFF®
serie zelf.

functies per model.

Alle functies in één oogopslag

Lettertypes – Kies uit vier verschillende lettertypes: Block-, Outline-, Script- en Cyrillic-letters.

voorkomen dat de naald breekt.

Zie de lijst met functies voor specifieke

Het verschil zit 'm in de details!

1.0

TM

quilt ambition

Het verschil zit 'm in de details!

Het verschil zit 'm
in de details!

Steekbreedtebeveiliging – Beperkt de steekbreedte tot naald in het midden, rechte steek als u een steekplaat en/of naaivoet voor rechte steken
gebruikt om te voorkomen dat de naald breekt.
Verlenging – Als u cordonsteken verlengt, wordt de hele steek langer maar blijft de dichtheid gelijk.
Persoonlijke steek opslaan – Verander de instellingen van een ingebouwde steek naar uw persoonlijke voorkeur en sla de steek op.

Geef uw quilt een interessante dimensie
met passepoildetails die zijn geaccentueerd
met decoratieve steken.

Ledlampjes – Geoptimaliseerde heldere lampjes verlichten uw hele naaigebied zonder schaduwen.
PFAFF design – Gebouwd om naaien eenvoudig te maken en om de professionele resultaten te behalen waar naaisters naar streven.
®

Naaien uit de vrije hand – U bevestigt gewoon de optionele open naaivoet voor quilten uit de vrije hand (meegeleverd met de quilt ambition™
2.0 naaimachine) voor gemakkelijk quilten en borduren uit de vrije hand.
Eenvoudig verzinken van de transporteur – Breng de transporteur omlaag voor meanderen, borduren uit de vrije hand of stoppen.
Extra hoge naaivoetstand – Brengt de naaivoet omhoog in de hoogste positie zodat dikke stoffen eenvoudig onder de naaivoet kunnen worden gelegd.
Persvoetdruk – Kan worden aangepast voor speciale technieken of bij het naaien van dunne of dikke stof.
Regelbare draadspanning – Afhankelijk van de stof, tussenvulling, garen, enz. kan de draadspanning zo worden ingesteld dat de draden exact
tussen de twee lagen stof bij elkaar komen.
Naald omhoog/omlaag – Druk op een toets om uw naald zo in te stellen dat deze automatisch omhoog of omlaag in de stof stopt voor draaien,
applicatie enz.
Onmiddellijk afhechten – Wanneer dit wordt geselecteerd, hecht de naaimachine automatisch af aan het einde van een naad voor een snelle
en eenvoudige afwerking.

Spiegel, combineer steken en sla ze op
en geef uw ontwerp uw eigen accenten.
Tot 4 lettertypes. U kunt uit verschillende
stijlen kiezen.

29 naaldposities – Perfect voor doorstikken, quilten, ritssluitingen inzetten en dergelijke.
Afbeelding spiegelen – Klap de steek horizontaal en/of verticaal om, voor meer mogelijkheden. (Voor ambition essential™ naaimachine alleen horizontaal)
Geheugens – Voor het opslaan van persoonlijke stekencombinaties.
Stekenreeksen – Combineer steken en/of letters en sla ze op in een geheugen.
Ingebouwde draadinsteker – Maakt het inrijgen van de naald snel en gemakkelijk.
Steekplaat – Markeringen links en rechts van de naald helpen u de stof te geleiden.
Klik-aan naaivoeten – Vervangen is eenvoudig – er zijn geen schroevendraaiers of andere gereedschappen nodig.
Van bovenaf te plaatsen spoel – Goed toegankelijk.
Permanent achteruitnaaien – Uw handen blijven vrij om de stof te geleiden.

Geef uw verbeelding de vrije loop. De
open naaivoet voor quilten uit de vrije
hand wordt met de
naaimachine meegeleverd.
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Maak in een handomdraai
opvallende armbandjes!

Combineer een van de prachtige
decoratieve steken van de PFAFF®
en ontdek nieuwe
technieken die beschikbaar zijn door
het grote assortiment extra accessoires.

Elektronische naaldkracht – Volledige naaldkracht bij iedere snelheid met totale controle.
Harde beschermkap – Bescherm uw naaimachine tijdens het vervoer en houd de machine stofvrij.
Twee garenpennen – Voor naaien met een tweelingnaald of speciale naaitechnieken.
Accessoiredoos – Voor het opbergen van accessoires en spoelen. (Twee vakken voor de ambition™ 1.0 en quilt ambition™ 2.0 naaimachines)
Inclusief extra naaivoeten – Geselecteerde naaivoeten voor al uw basiswensen. De quilt ambition™ 2.0 naaimachine heeft ook een open
naaivoet voor quilten uit de vrije hand en een ¼ inch quilt- en patchworkvoet voor het IDT™ systeem.

Ontdek meer!
Per fection starts here.

TM
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De perfecte quilthulp!
Wanneer u grote quilts en kledingstukken maakt of op
zoek bent naar meer naaicomfort geeft de optionele
aanschuiftafel u de extra ruimte die u nodig heeft.

Ontdek meer over het
IDT™ systeem!

What
makes
it so

perfect?

TM

The Original! Only from PFAFF®
for over 45 years!

De optionele doorpitvoet
voor het IDT™ systeem is
ontworpen om uw quilt
perfect door te kunnen
stikken. De geleider volgt
de naad soepel voor
perfect doorpitten in de
naad.

Zet de trend voor een mooi huis!
Meng kleuren en technieken voor een unieke stijl. Maak
professionele afwerkingen voor uw kussens met de
passepoilvoet. U kunt uw woon- en modeaccessoires
of wat u ook maar een speciaal effect wilt geven,
versieren met prachtige sierranden! De instructies zijn te
vinden op www.pfaff.com.
Uw erkende PFAFF® dealer zal u met plezier assisteren.

www.pfaff.com

Ga naar www.pfaff.com/idt
voor meer details over het
originele IDT™ systeem dat bij
elk naaiproject voor een perfect
resultaat zorgt. Bekijk onze
videoclip en lees wat naaisters
over de hele wereld van deze
speciale functie vinden.

