V5

V5
De snelle naai-, quilt- en borduurmachine met lange vrije arm,
ideaal voor creatieve geesten.

• ICAPS - Continue Automatische
persvoetdruk
• 285 mm lange vrije arm
• Groot borduurgebied van
300 x 180 mm
• Naaien en borduren met hoge snelheid

Creatie

Brother, al meer dan 100 jaar een
begrip op het gebied van naaimachines, introduceert de
Innov-is V5, de naai-, quilt- en borduurmachine met lange vrije arm.
Een volmaakt gebruiksvriendelijke
machine met heel veel fantastische
functies en mogelijkheden om te
ontdekken.
Naaien met een lange vrije arm
De extra lange vrije arm 285 mm geeft u meer ruimte dan ooit.
De Innov-is V5 biedt veel meer ruimte voor die extra grote quilt-, modeen stofferingsprojecten.

Lcd-touchscreen
Het grote, scherpe en heldere lcd-kleurentouchscreen heeft
gebruiksvriendelijke bedieningselementen om ontwerpen te selecteren,
borduurpatronen te bewerken en steken in te stellen. Met deze handige
functies kunt u gemakkelijk projecten creëren, waarbij u een voorbeeld van
uw ontwerp kunt bekijken op het kleurenscherm, terwijl u bovendien met
één druk op de knop snel en gemakkelijk letters kunt toevoegen, kunt
roteren, vergroten, verkleinen en combineren.

Prachtige nieuwe borduurontwerpen
Creëer thuis tal van unieke en schitterende nieuwe borduur- en
naaiprojecten met ontwerpstijlen zoals klassiek Japans, vintage, trendy
en Zündt™.

Snel en nauwkeurig
borduren
Bespaar kostbare tijd en borduur grote
en complexe ontwerpen sneller dan
ooit met de hoge borduursnelheid van
max. 1.050 steken per minuut. Dankzij
het eenvoudige schuifmechanisme kunt
u borduurramen vlot bevestigen en
verwijderen, terwijl de automatische
draadknipfunctie direct de
onder- en bovendraad knipt.
Hierdoor werkt u nog
sneller en gemakkelijker.

Direct patronen
importeren en
exporteren
Sluit de machine via de usb-poort
aan op uw pc of plaats een usbgeheugenstick om snel en
eenvoudig ontwerpen te im- of
exporteren. Met de optionele
PE-Design-software kunt u talrijke
afbeeldingsbestanden omzetten in
steekgegevens (PES).

Groot borduurgebied
Het grote borduurgebied van
300 x 180 mm is ideaal voor het
maken van grote, gedetailleerde
borduurontwerpen.

Eco-modus (slaapstand)
Dankzij de Eco-modusfunctie
schakelt de Innov-is V5 automatisch
over op een energiebesparende
slaapstand-modus nadat de
machine enige tijd niet is gebruikt.
Goed voor het milieu en ook voor de
elektriciteitsrekening!

Functies en
mogelijkheden

Zeer heldere
verlichting
De zeer heldere ledverlichting
geeft helder, natuurlijk licht zodat
u altijd alle kleuren en steekdetails kunt zien ongeacht de
lichtomstandigheden. De lichtsterkte is volledig instelbaar
zodat u de verlichting optimaal
kunt afstemmen op u en uw
omgeving.

Automatisch elektronisch
draadinrijgsysteem
Het inrijgen van de draad in
de naald is zo eenvoudig: één
druk op de knop is voldoende.

Centrale bedieningselementen
Naaien wordt gemakkelijker met de
handige centrale bedienings-elementen
en met één vinger bedient u machinefuncties dankzij elektronische touchpads.

Extra groot kleurentouchscreen

Extra groot
naaigebied

Raak eenvoudig het grote,
duidelijke scherm met
breedhoekbeeld aan om:

Creëer nog grotere projecten
met het flexibele extra grote
naaigebied, ideaal voor
quiltprojecten.

• Borduurontwerpen op het
scherm te bewerken
• Uw instellingen aan te passen
• Over te schakelen op een
van de 13 ingebouwde talen
• Te kijken hoe laat het is
• Leerprogramma's op het
scherm en de ingebouwde
hulpfunctie te raadplegen

Usb-poorten

7-punts transporteur

Locksteekfunctie

Sluit een usb-apparaat aan,
zoals een geheugenstick of
een kaartlezer/schrijver.

Zeer gelijkmatige doorvoer
voor superieure steekkwaliteit
inclusief zijdelingse voeding.

Gebruik de FIX-toets om steken
automatisch af te hechten aan
het begin of het eind van de
steek.

Kniehevel
Maak uw handen vrij door de
persvoet omhoog of omlaag te
brengen met deze kniehevel.
Ideaal bij grotere projecten zoals
quilts.

ICAPS

Groot borduurgebied
van 300 x 180 mm

Snel verwisselbare
spoel

Maak grote borduurpatronen
zonder ze opnieuw te hoeven
inspannen.

Plaats een volle spoel en u
kunt meteen aan de slag.

Het Innov-is V5 Continuous
Automatic Pressure System
(ICAPS) controleert voortdurend
de stofdikte tijdens het naaien
en past de persvoetdruk
automatisch aan voor een
superieure en gelijkmatige
steekkwaliteit wanneer u met
stoffen van verschillende dikte
werkt. Dit is vooral handig bij
borduren uit de vrije hand en
zorgt altijd voor vloeiend en
gelijkmatig stikwerk.

Honderden naaisteken waaruit
u kunt kiezen
Met honderden nieuwe bijzondere borduur- en steekontwerpen waaruit u kunt kiezen,
zit de Innov-is V5 boordevol creativiteit. Van grote complexe patronen tot eenvoudige
monogramlettertypen: de Innov-is V5 helpt u voor elke toepassing de juiste steek
te kiezen.

Brede steken
U kunt extra brede decoratieve
steken naaien tot 40 mm breed.

Crazy quilting
ontwerp
Tal van speciaal ontwikkelde,
nieuwe, fantastische quiltsteken
zijn ideaal voor de enthousiaste
quilter. Met deze unieke
ontwerpen hebt u altijd volop
keuze voor elk project.

Vintageontwerp
Voeg mooie versieringen toe
aan uw projecten met deze
schitterende collectie
vintagepatronen.

Heirloom
Kies klassieke heirloom voor
speciale projecten, van doopof trouwjurken tot fijn tafellinnen.

'Ik hou van je'ontwerp
Maak speciaal genaaide
objecten voor uw dierbaren in
15 verschillende talen met het
'Ik hou van je'-ontwerp.

Multidirectioneel
transport
Ga op avontuur en naai recht in
8 richtingen, zigzag in
4 richtingen en dat allemaal
zonder de stof te draaien.

Borduurpatronen
De machine heeft
227 borduurontwerpen
en 17 borduurlettertypen
waaronder cyrillisch
en Japans.

©Zündt Design

Vintage

Trendy

Een serie schitterende ontwerpen
van Zündt.

Reproduceer mooie en complexe
vintageontwerpen die de tand
des tijds hebben weerstaan.

Met onze moderne
ontwerppatronen beschikt
u over actuele stofeffecten.

Klassiek Japans

Ontwerpen met speciale Bloemletters
technieken
Verfraai objecten met de nieuwe

Zündt

Creëer authentieke, opvallende
klassieke Japanse kalligrafieeffecten met onze unieke patronen.

Gecompliceerde speciale
stoftechnieken zijn eenvoudiger
dankzij onze unieke speciale
ontwerpen.

bloemletterpatronen voor een
handgemaakt uiterlijk.

Copyright Zündt Design 2012. Alle rechten voorbehouden. Alle door Zündt Design Ltd gemaakte illustraties en ontwerpen zijn auteursrechtelijk beschermd.
De borduurgegevens die u via zundtdesign.com en Zündt Design Ltd verkrijgt, zijn gelicentieerd uitsluitend voor gebruik door klanten.

Borduurkader
300 x 100 mm

Quiltraam van
150 x 150 mm

Borduur prachtige doorlopende
motieven en randen. Ideaal voor
uiteenlopende projecten, van mode
tot meubilering.

Ideaal voor quiltprojecten.
Maak moeiteloos vierkante
objecten. Stevig borduurraam
dat uw stof gespannen houdt
en dat geschikt is voor zware
stoffen.
Ideaal voor beginners en
experts.

Brede tafel

Klossenstandaard met
2 pennen

Vergroot het naaioppervlak
met deze extra brede
werktafel. Ideaal voor grote
quilt- en naaiprojecten.
De tafel heeft een geïntegreerd
liniaal en een opbergvak voor
de kniehevel.

Multifunctioneel voetpedaal
Multifunctioneel voetpedaal met
hielbediening en zijpedaal. Bedien tot
drie functies met het voetpedaal.
Kies uit:
• Draadknipfunctie
• Eén steek naaien
• Achteruit naaien
• Naald omhoog/omlaag
De afstand tussen de pedalen is
instelbaar en het zijpedaal kan links of
rechts worden geplaatst.

Garenstandaard met
10 klossen
Deze garenstandaard met
10 klossen, die u stevig
vastklikt op uw machine, heeft
10 verticale klospennen voor
de aanvoer van draad of het
bewaren van spoelen. Zo hebt
u veelgebruikte kleuren garen
altijd binnen handbereik.

Deze klossenstandaard met
2 pennen is stevig aan de
machine bevestigd en biedt
plaats aan twee grote
garenklossen voor de aanvoer
van garen of om met twee
naalden te naaien.

Borduurvoet met
ledaanwijzer
Met de nieuwe borduurvoet
met ledaanwijzer plaatst u de
naald precies op de juiste plek.
De ledaanwijzer laat duidelijk
zien waar de naald de stof
ingaat en met de knoppen op
het lcd-scherm kunt u de
positie van de naald
gemakkelijk aanpassen.

Boventransportvoet
Met deze geavanceerde,
gemotoriseerde voet met
boventransport kunt u een
enorme reeks stoffen (zoals
denim, zijde, stretch- en dikke
stoffen) met het grootste
gemak doorvoeren.

Breng voor nadere informatie een bezoek aan uw dealer of surf naar www.brothersewing.eu.

Uw Brother Specialist:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu
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