
PFAFF® quilt expression™ 720 
Naaimachine 

® 

FUNCTIES EN VOORDELEN 
TOP-VIJF-EIGENSCHAPPEN

CREATIVE SIGNATURE™ NAAIPROGRAMMA'S:

PFAFF® kleuren touchscreen 
Bekijk de steken op ware grootte en krijg alle naai-informatie die u nodig heeft direct op 
het kleuren touchscreen.

•  De grafische gebruikersinterface is speciaal ontworpen 
om aan uw wensen tegemoet te komen.

• QVGA-scherm 70 x 53 mm

• Resolutie 320 x 240

Grote naairuimte 
De PFAFF® quilt expression™ 720 naaimachine is de perfecte keuze voor wie quilt, 
woonaccessoires naait en van mode houdt – kortom voor iedereen die iets maakt. 
De naairuimte rechts van de naald is bijna 250 mm, fantastisch voor het naaien van grote 
hoeveelheden stof of tussenvulling. 

Het originele IDT™ systeem 
Origineel sinds 1968. Het ingebouwde dubbele transport van PFAFF® transporteert 
nauwkeurig alle soorten stof van boven- en onderaf zodat u steeds weer perfecte steken krijgt.

Exclusieve steektechnieken van PFAFF®

Ervaar unieke en geavanceerde steektechnieken van wereldklasse voor geraffineerde 
ontwerpen.

•  Zwevende steken: voeg versieringen toe aan uw project met steken die eruit zien 
alsof ze boven de stof zweven zonder verbindingssteken ertussen, voor een uniek 
handgemaakt effect.

•  Drievoudige, dubbele en enkele lintsteken: voeg dimensionale elementen toe aan 
uw decoratieve naaiwerk met prachtige lintsteken. Smalle linten en versieringen 
worden terwijl u naait in deze speciale steken geweven. 

•  Stapelsteken: naai prachtige decoratieve steken in twee kleuren. De stapelsteken bestaan 
uit paren van steken die zijn ontworpen om over elkaar heen te worden genaaid.

Exclusieve Stitch Creator™ functie 
Maak nieuwe 9 mm steken of bewerk ingebouwde steken voor ongelimiteerde creativiteit.

Tapering op alle 9 mm decoratieve steken 
Taper het begin en/of het einde van iedere gewenste steek en kies uit veel 
verschillende hoeken voor ongelimiteerde mogelijkheden.

Steekpositie 
Brengt de complete steek naar rechts of naar links om decoratieve steken 
eenvoudig op elkaar aan te laten sluiten.

Afbeelding of steken spiegelen 
Klap de steek horizontaal en/of verticaal om voor nog meer mogelijkheden.

Patchworkprogramma 
Gebruik het patchworkprogramma om de naadlengte steeds opnieuw te 
herhalen. Dit kan worden gebruikt met nuttige en decoratieve steken. 

Steekdichtheid
De dichtheid kan worden verlaagd of verhoogd zonder invloed op de 
steeklengte door de afstand tussen de steekpunten te regelen.

Tweelingnaaldprogramma
Voer de tweelingnaaldgrootte in om de steekbreedte automatisch aan te 
passen. U kunt de tweelingnaaldsteek op het scherm zien.

Enkelmotiefprogramma
Stel het exacte aantal steken of het aantal reeksherhalingen in dat u wilt 
naaien. 
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NAAIFUNCTIES MACHINEFUNCTIES
Automatische zelfregelende draadspanning
De beste spanning wordt automatisch ingesteld voor alle naaitechnieken 
en stoffen. De automatische instelling van de spanning is eenvoudig te 
negeren voor speciale technieken.

Meer dan 400 steken 
Laat u verbazen door de fascinerende selectie hoogwaardige PFAFF® 
steken – unieke versieringen, perfect genaaid tot 9 mm. U krijgt eindeloos 
veel mogelijkheden om creatief te zijn:

• 428 steken, tot 52 mm breed.
• 9 categorieën voor eenvoudige selectie.
• Exclusieve gepatenteerde steektechnieken.

Maxi-steken
Voeg prachtige decoratieve accenten toe aan uw project met steken en 
monogrammen die horizontaal worden genaaid zodat er steken kunnen 
worden gecreëerd tot 52 mm breed.

Free-motion modi
Kies uit 3 modi voor quilten uit de vrije hand, schilderen met garen of stoppen. 

• Selecteer de beste modus voor uw specifieke techniek.
•  De transporteur wordt automatisch verzonken wanneer de methode

van uw voorkeur wordt geselecteerd.

Automatische persvoetlichter
Brengt de naaivoet onmiddellijk omhoog wanneer de naald is ingesteld 
om omlaag te stoppen.

Sensormatic-knoopsgaten
De Sensormatic knoopsgatvoet naait iedere keer automatisch perfect 
uitgebalanceerde eenstapsknoopsgaten. 

•  De beide kolommen van het knoopsgat worden in dezelfde richting
genaaid voor een precieze steekkwaliteit.

• 10 knoopsgatstijlen, ontworpen voor verschillende naaitoepassingen.

37 naaldposities
Voor exacte plaatsing van uw rechte steek. Perfect voor doorstikken, langs 
randen stikken, naden afwerken, doorpitten in de naad of quilten.

4 ingebouwde naailettertypes
Kies uit 4 naailettertypes, met kleine letters en hoofdletters, voor eenvoudig 
programmeren.

Persoonlijk menu
Sla tot 30 van uw persoonlijke steken en reeksen op in een map om ze 
opnieuw te kunnen naaien wanneer u dat wilt.

Quick help systeem
Druk op het quick help pictogram voor onmiddellijke informatie.

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

Naald omhoog/omlaag
Stel de naald zo in dat deze omhoog of omlaag in de stof stopt voor 
draaien, applicatie enz.

Draden afsnijden
Snijdt automatisch de boven- en onderdraad af en trekt de draaduiteinden 
naar de achterkant van de stof.

Start/stop-toets
Naai zonder het voetpedaal. Maakt het naaien van lange naden, 
free-motion en knoopsgaten eenvoudig.

Steek opnieuw beginnen
Keer terug naar het begin van een steek of reeks zonder dat u speciale 
aanpassingen die u heeft gemaakt hoeft te resetten. 

Onmiddellijk afhechten
Als u hierop drukt, hecht de naaimachine automatisch af en stopt voor een 
snelle en eenvoudige afwerking.

Rechtstiksteekplaat en sensor
De perfecte hulp voor het naaien van rechte steken met elk rechtstikaccessoire.

•  Bevestig de rechtstiksteekplaat en de machinesensor waarschuwt u
wanneer u een steek kiest die geen rechte steek is.

• U hoeft niet langer bang te zijn dat u de naald beschadigt.

Persoonlijk menu
Sla uw persoonlijke steken en reeksen op om ze opnieuw te kunnen naaien 
wanneer u dat wilt.

Stekenreeksen
Combineer tot 99 steken en/of letters en sla ze op.

Ingebouwde draadinsteker 
Maakt het inrijgen eenvoudig en vermindert de inspanning van de ogen.

Met LED-licht verlichte werkruimte
Ontworpen om gelijkmatig licht te geven op het hele werkgebied. 

•  LED-technologie en lichtgeleiders bieden een uitstekende verlichting
van uw werkgebied.

• U ziet de stof en de steken in ware kleuren en met minder schaduwen.

Onderdraadsensor 
Waarschuwt u wanneer de spoel bijna leeg is.

Elektronische kniehevel 
Brengt de naaivoet omhoog met een eenvoudige beweging, waardoor u 
uw handen op uw werkstuk kunt houden.

Snelheidsschuif
Pas de snelheid aan met de snelheidsschuif voor volledige controle.

Roterende grijper die niet vastloopt
Er komen geen draden vast te zitten in het spoelgedeelte.

Opspoelen vanaf de naald
Voor sneller en handiger opspoelen.

Inclusief extra naaivoeten
10 verschillende naaivoeten voor al uw basiswensen.

Update mogelijk
Download de nieuwste programmaversie van internet - update snel met 
een USB-stick.

Talen
Kies uit 12 talen in het menu Instellingen om er zeker van te zijn dat uw 
PFAFF® quilt expression™ 720 naaimachine dezelfde taal spreekt als u.

Ingebouwde stylushouder
Zorgt dat uw stylus altijd binnen handbereik is.

Zachte beschermhoes
Ter bescherming en het stofvrij opbergen van uw naaimachine.

Liniaal in inch/cm op de basisplaat
Handig meten, direct op uw PFAFF® quilt expression™ 720 naaimachine.
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