
Kleuren-touchscreen
Alle naai-informatie die u nodig heeft, wordt direct weergegeven op het 
kleuren-touchscreen van 95 mm x 54 mm.
 
Het originele IDT™-systeem
Het originele ingebouwde dubbele transport transporteert nauwkeurig alle 
soorten stof van boven- en onderaf zodat u steeds weer perfecte steken krijgt. 

Exclusieve jubileumset
Exclusieve jubileumset met vijf bonus-naaivoeten: Smalle kantstikvoet voor IDT™-
systeem; Blinde ritsvoet; Paspelvoet; Soutachevoet voor IDT-systeem; en Open 
applicatievoet voor IDT-systeem.

Semi-automatische draadinsteker 
De semi-automatische draadinsteker zorgt ervoor dat de draad 
eenvoudig in de naald kan worden geregen met slechts een druk op een 
hendel. 

201 steken en 2 ingebouwde lettertypes
Breng uw creativiteit naar een hoger niveau met een selectie van 
201 hoogwaardige steken - naai perfecte, unieke versieringen tot 7 mm. 
U kunt kiezen uit twee naailettertypes, met hoofdletters en kleine letters, 
voor eenvoudig programmeren. 
 

Grote naairuimte
De naairuimte rechts van de naald is 200 mm, fantastisch voor het 
naaien van grote projecten.
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Snelheidsschuif
Pas de maximale naaisnelheid eenvoudig aan met de 
snelheidsschuif voor volledige controle.

Draden afsnijden
Snijdt automatisch de boven- en onderdraad af en trekt de 
draaduiteinden naar de achterkant van de stof.
 
Automatische draadspanning
De optimale bovendraadspanning wordt automatisch ingesteld 
voor iedere steek - dat maakt uw naaiwerk eenvoudig. 

PFAFF® 160-jarig jubileum
Al 160 jaar ontwikkelt PFAFF premium naaimachines die zich 
onderscheiden door hun geavanceerde uiterlijk, superieure 
prestaties ultieme creatieve vrijheid.  
 
Start/stop-toets
Naai zonder het voetpedaal voor een gelijkmatige snelheid. 
 
Werkruimte met ledverlichting
Drie ledlampjes verlichten het naaldgebied en het naai-
oppervlak, om het naaien te vereenvoudigen en uw ogen 
minder te vermoeien door de schaduwen te verminderen 
tijdens het naaien. De ledlampen hebben bovendien een 
lange levensduur, zodat de verlichting weinig tot geen 
onderhoud nodig heeft.
 
Onmiddellijk afhechten
Als u hierop drukt, hecht de naaimachine automatisch af en 
stopt voor een snelle en eenvoudige afwerking.

Eenstaps-knoopsgat
Met de eenstaps-knoopsgatvoet kunt u gemakkelijk 
knoopsgaten naaien met steeds gelijke resultaten. Er 
zijn meerdere knoopsgaten ingebouwd in de machine, 
die speciaal zijn ontworpen voor verschillende soorten stof en 
kleding. 
 
Reeksen
Combineer tot 60 steken en/of letters en sla ze onmiddellijk 
op, om ze zo vaak te naaien als u wilt totdat er een nieuwe 
reeks wordt geprogrammeerd.
 
Steken spiegelen
Klap de steek horizontaal en/of verticaal om voor nog meer 
creatieve mogelijkheden.

Opspoelen vanaf de naald
U hoeft de draad niet opnieuw in te rijgen als u de spoel 
direct vanaf de naald opspoelt. Het opspoelen stopt 
automatisch wanneer uw klosje vol is.

29 naaldposities
Beweeg uw steek naar links of naar rechts voor een 
exacte plaatsing van uw rechte steek met 29 verschillende 
naaldposities. Perfect voor doorstikken, langs randen stikken, 
naden afwerken, doorpitten in de naad of quilten.

Naald omhoog/omlaag
Stel de naald zo in dat deze omhoog of omlaag in de stof 
stopt voor draaien, applicatie enz.
 
Tweelingnaaldprogramma
Voer de tweelingnaaldgrootte in om de steekbreedte 
automatisch te beperken. U kunt de tweelingnaaldsteek op 
het scherm zien.

Info-toets
Naai-aanbevelingen worden met een druk op een toets direct 
op het scherm weergegeven.
 
Steekbreedtebeveiliging
De functie Steekbreedtebeveiliging voorkomt het breken van 
de naald. De functie beperkt de steekbreedte tot naald in het 
midden/rechte steek als u een naaivoet voor rechte steken 
gebruikt.
 
Roterende grijper die niet vastloopt
Zorgt ervoor dat er geen draden vast blijven zitten in het 
spoelgebied.

Verlenging
Verleng steken met behoud van de steekdichtheid.

14 talen
U kunt kiezen uit 14 talen in het menu Instellingen.  

Liniaal in inch/cm op de accessoiredoos
Altijd een handig meetlint direct bij de hand. 

Naaien uit de vrije hand
Verzink de transporteur om de richting van uw naaiwerk zelf 
te bepalen, voor quilten uit de vrije hand, schilderen met 
garen of stoppen.

Naaivoet extra hoog
Brengt de naaivoet omhoog in de hoogste positie zodat dikke 
stoffen er eenvoudig onder kunnen worden geplaatst. 

Naaivoetdruk
Pas de naaivoetdruk aan voor uw naaiwensen. Kan worden 
aangepast bij het gebruik van speciale technieken of bij het 
naaien van stoffen met verschillende dikten.
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