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D E R  P E R F E K S J O N  M Ø T E R  F R I H E T

Det største arbeidsområdet  
Vi har laget markedets største arbeidsområde: 
området har blitt 69 % større, hele 310 mm bredt 
og 140 mm høyt. Vi har også økt høyden under 
syhodet til 76,2 mm slik at det er god plass til 
hendene dine, og slik at du enkelt kan se 
syprosjektet ditt.

Omfattende tilkoblingsmuligheter med Wi-Fi og 
mySewnet™ 
Koble deg til med Wi-Fi. Motta varsler på smart-
telefonen og hold oversikt over maskinoppdat-
eringer og vis sanntidsstatus for prosjektet. Du kan 
også digitalisere bilder mens du er på farten. Du får 
automatiske oppdateringer via Wi-Fi, skylagring på 
mySewnet™, oppdateringer i sanntid med appen 
PFAFF® SewNotice™ Embroidery Notification, samt 
muligheten til å skape dine egne broderier ved hjelp 
av kameraet på telefonen eller nettbrettet ved hjelp 
av appen PFAFF® ImageStitch.

Forbedret Original IDT™ 
Integrert dobbel transportørteknologi fra PFAFF® 
mater alle typer stoff fra topp og bunn for perfekt 
søm hver gang. På creative icon™ har denne funk-
sjonen blitt enda bedre. Den har fått egen strøm-
kilde for bedre kontroll, samt en ny innebygd 
sensor som gir deg beskjed når du skal aktivere 
eller deaktivere den. 

Enestående belysning  
Den nyskapende belysningsteknologien gir deg det 
jevneste arbeidslyset på markedet, og en syopp-
levelse uten skygger. LED-lysene er perfekt plassert 
på de mest gunstige stedene for å forhindre at det 
oppstår skygger.

Kraft, stabilitet og presisjon 
Den nye utformingen av bunnplaten reduserer 
vibrasjoner, og gir deg kraften og stabiliteten du 
behøver for å oppnå så nøyaktige resultater som 
mulig. Vi har økt nålperforeringskraften med mer 
enn 90 % til 150 NWT for å tilføre mer styrke.

Nyskapende og eksklusive sømmer  
Opplev unike og avanserte syteknikker: Flytende 
sømmer, strålende sømmer, enkel, dobbel og 
trippel båndsøm, blondekantsømmer og lag-på-
lag-sømmer for sofistikert design. Gi prosjektene 
dine et personlig preg med 27 merkevarebeskyttede 
broderteknikker, og 812 (47 av dem fås kun på 
denne maskinen) innebygde brodermønstre.

Automatisk nålitræer 
Vår helautomatiske nålitræer er tilgjengelig på den 
mest avanserte maskinen fra PFAFF® for overlegen 
effektivitet og brukervennlighet. Itræingsrutene 
med teleskoptrådførere gjør at du kan bruke alle 
favorittrådene dine, selv om de er på større sneller.
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Nettliknende skjerm med multitouch 
Vår store og interaktive skjerm, med grensesnitt 
som kan tilpasses og markedets største skjerm, lar 
deg være enda mer kreativ. Skjermen er ≈ 68 % 
større enn før, og fungerer på samme måte som 
en smarttelefon eller et nettbrett. Sveip, zoom, klyp 
og tilpass på den største, mest tilpassbare og 
intuitive 10,1” fargeskjermen fra Pfaff.

Smart, datamaskinbasert grensesnitt 
Et helt nytt og spesialdesignet grafisk bruker-
grensesnitt, fullpakket av funksjoner som ingen 
sy- eller broderingsmaskin har hatt tidligere, 
inkludert hjelpesenter, bruksanvisning og 
oppstartsveiledning for hjelp og inspirasjon.

Vi deler sykunnskapene 
På hjelpesenteret finner du mer enn 100 animerte 
eller illustrerte interaktive, skjermbaserte, trinnvise 
veiledninger, som på en effektiv måte hjelper og 
støtter deg gjennom uendelig mange syprosjekter.

ActivStitch™-teknologi 
Med tre patenter leverer denne revolusjonerende 
teknologien nøyaktige og vakre broderier selv når 
du bruker krevende effekttråder, som metallic. 
Sensorer måler stofftykkelsen for å regulere 
trådmengden som skal til for å oppnå en perfekt 
balanse mellom over- og undertråden. Resultatet 
blir perfekt på begge sider av stoffet.

Det største broderområdet  
Det største énposisjons broderområdet på 360 mm 
x 260 mm. Broder opptil 360 mm x 350 mm med 
Grand Dream Hoop (valgfritt tilbehør).

30 % større spole 
Nå kan du uforstyrret sy større prosjekter.

Teleskoptrådfører 
Med teleskoptrådføreren og nye trådledere kan du 
bruke en rekke trådsneller eller kjegler med perfekt 
resultat.

Flere USB-porter 
To USB-porter gir ekstra fleksibilitet når du skal 
overføre designer og oppdateringer.

Tilbehør medfølger 
Tolv ulike trykkføtter dekker det grunnleggende 
behovet. To store stingplater: standardplate med 
sømmerker til venstre og høyre for nålen, og 
stingplate for rettsøm med ett hull for bedre 
presisjon og kontroll.

Stingplate for rettsøm med sensor 
Når stingplaten for rettsøm er festet til maskinen, 
stilles maskinen automatisk inn på rettsøm. Dette 
hindrer skade på nålen og stingplaten.

Innebygd tilbehørseske 
Gummibelagt tilbehørseske med skreddersydde 
rom for alt tilbehøret som medfølger slik at du kan 
samle det på samme sted. Den har også plass til 
mer tilbehør.

Separat motor for spoling 
Du kan enkelt spole mens du syr eller broderer 
uten å måtte fjerne tråden fra nålen.

Over- og undertrådsensorer 
Varsler deg når det er lite over- eller undertråd 
igjen eller hvis den blir ødelagt.

Trådkutter 
Kutt over- og undertråden automatisk, og dra 
trådendene til baksiden av stoffet.

Knutefri rotasjonskrok 
Ingen tråder setter seg fast i spoleområdet.

PFAFF® broderingskoffert er inkludert 
Gjør det enkelt å bære og beskytte broderenheten 
din.

Fastvaren kan oppdateres 
Maskinens fastvare kan oppdateres automatisk via 
Wi-Fi og MySewnet™.
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Bedre stoffmating 
Med åtte transportsegmenter, som er det høyeste 
antallet på markedet, oppnår du enestående 
mating og profesjonelle resultater. Transportørene 
har fått flere tenner, noe som gir bedre grep, og 
det har også blitt flere transportører foran nålen 
slik at du får bedre kontroll.

Flytende sømmer 
Med den eksklusive syteknikken kan du skape 
vakre prosjekter med sømmer som ser ut som om 
de flyter over stoffet uten sømmer mellom dem, 
noe som gir en unik håndsydd effekt.

Strålende sømmer 
Nå kan du enkelt sy dekorative sømmer langs en 
buet linje. Strålende sømmer spres jevnt uansett 
bue.

Blondekantsømmer 
Lag elegante blondekanter med tråd uten å måtte 
bruke brodermodus.

Trippel, dobbel og enkel båndsøm 
Med vakker båndsøm kan du skape dimensjoner. 
Med denne patenterte teknikken veves smale bånd 
og kanter inn i spesialsømmene mens du syr. Ny 
trippel båndsøm er eksklusivt for creative icon™ 
sy- og brodermaskin.

Sømmer lag på lag 
Sy vakre og dekorative sømmer i to farger. Sømmer 
som sys lag på lag, er to og to sømmer som skal 
sys oppå hverandre.

Forbedret Stitch Creator™-funksjon 
Lag nye 9 mm sømmer eller rediger innebygde 
sømmer. Det er bare fantasien som setter grenser.

Gjenta søm 
I Gjenta søm finner du to alternativer: Lappeteknikk-
program og enkeltsømprogram Sy sømmen din, 
så husker PFAFF® creative icon™ sy- og broder-
maskinen lengden slik at sømmen kan gjentas igjen 
og igjen. Du kan også velge nøyaktig antall sting eller 
sekvenser som du vil gjenta.

Mer enn 800 sømmer 
I tillegg til spesialsømmene våre kan du velge blant 
en rekke andre sømmer, inkludert 9 mm dekorative 
sømmer og Maxi-sømmer med inntil 52 mm 
bredde.

Avsmalning av dekorative sømmer 
Lag en avsmalning ved starten eller slutten av alle 
sømmer. Endre vinkelen på avsmalningen for 
ubegrensede muligheter. Du kan til og med 
brodere vakre avsmalninger i rammen.

Forbedret elektronisk kneløfter 
Den forbedrede ergonomiske designen hever 
trykkfoten med en enkel bevegelse, slik at du kan 
holde hendene på syprosjektet.

Frihåndsmoduser 
Velg mellom moduser for frihåndsquilting, maling 
med tråder eller stopping.

Sikring av sømbredde 
Begrenser sømbredden til rettsøm fra senter av 
nålen for å forhindre at nålen knekker når du 
bruker en fot for rettsøm.

Sy uten å fjerne broderenheten 
Du kan enkelt gå fra brodermodus til symodus 
uten å måtte fjerne broderenheten.

Sømplassering 
Flytter hele sømmen til høre eller venstre slik at du 
enkelt kan justere dekorative sømmer. 

Stingtetthet  
Tettheten kan økes eller reduseres uten at dette 
påvirker stinglengden ved å justere avstanden 
mellom stingene.

Automatisk trykkfotløfter 
Løfter trykkfoten øyeblikkelig når nålen skal stoppe 
nede eller ved slutten av en søm etter at tråden er 
kuttet.

Seks innebygde syskrifttyper 
Seks skrifttyper som kan kombineres i sekvens, 
samt to andre for monogrammer gjør det enkelt å 
skape personlige prosjekter.

Sensormatic knapphull 
I ett trinn sys knappehullsstolpene i samme retning 
for jevn stingkvalitet.

Speilvending av sømmer 
Speilvend sømmen sideveis eller i lengden for å få 
enda flere kreative muligheter.

Tvillingnålprogram 
Legg inn tvillingnålstørrelsen for å justere sting-
bredden automatisk. Se tvillingnålsømmen på 
skjermen.

Start søm på nytt 
Gå tilbake til starten av en søm eller en sekvens uten 
å måtte tilbakestille eventuelle spesialinnstillinger.

Nål opp/ned 
Velg om nålen skal stoppe oppe eller nede i stoffet 
for å endre syretning, sy applikasjoner og lignende.

Start/stopp 
Sy uten fotregulatoren. Gjør det enkelt å sy lange 
sømmer, frihåndssøm og brodere.
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Forbedret Shape Creator™-funksjon 
Shape Creator™ har blitt forbedret og kombinerer 
dekorative sømmer eller designelementer på et 
øyeblikk og mer nøyaktig, slik at du kan skape unike 
border og designer. 

Applique Creator 
Velg mellom mer enn 20 ulike former og 20 
applikasjoner, eller bruk sømmer fra maskinen.

Mer enn 800 brodermønster  
En rekke innebygde brodermønster med 
spesialteknikk, gruppert i ulike kategorier.

Funksjon for nøyaktig plassering 
Plasser brodermotivene nøyaktig der du ønsker. 
Du kan enkelt kombinere flere rammer for å skape 
broderier med ubegrenset størrelse.

Oversikt over utsying av broderi 
Se gjennom broderingsinnstillingene og gjør 
eventuelle endringer før du går til Stitch Out.

Raskere brodering 
Inntil 1050 sting i minuttet med optimale resultater.

Kutting av hoppesting 
Kutter hoppestingene i broderiet automatisk og 
trekker trådene mot baksiden.

Automatisk lagring 
creative icon™ lagrer periodisk broderstingnummer 
og posisjon under broderingen. Det gjør det enkelt 
å gjenoppta broderingen hvis du tar pause eller hvis 
det blir strømbrudd.

Åtte innebygde broderiskrifttyper 
Alle skrifttypene er tilgjengelige i flere størrelser, 
inkludert store og små bokstaver, tall og symboler.

Broder alle sting 
Sy alle sting i broderingsrammen for perfekte 
resultater og for å skape unike brodermotiver.

Angre/gjenta i broderiredigering 
Et hjelpemiddel når du redigerer broderiet.

Rammeplassering 
Flytt rammen til fire konstante posisjoner: 
Gjeldende sting, parker, senter og trim.

Tre broderrammer er inkludert  
creative™ 120 firkantet ramme (120 x 120), creative™ 
Elite-ramme (260 x 200), creative™ Supreme-
ramme (360 x 260).

QuickFont-program er inkludert 
Bruk datamaskinen din og QuickFont-programmet 
til å skape broderiskrifttyper fra alle TrueType®-
fonter. Last ned gratis på www.pfaff.com/ machine 
updates.

Program for å vise og organisere motiver 
Organiser motivfiler som er lagret på datamaskinen, 
lag bildefiler av motivene, skriv ut kataloger og mye 
mer. Last ned gratis på www.pfaff.com/machine 
updates.

creative signature™ broderprogrammer 
Speilvend motiver sideveis eller i lengderetningen.

Rotering – roter med 1º trinn for nøyaktig justering.

Endre størrelse – forstørr eller reduser motiver, 
stingtallet beregnes automatisk.

Skaler – forstørr eller reduser motiv uten å endre 
stingtall.

Multivalg og gruppering – velg ett eller flere motiver 
for redigering. 

Fargeredigering – bytt trådfarge for motivet direkte 
fra skjermen.

Ensfarget – sy valgfritt motiv i én enkelt farge uten 
fargestopp. 

Tråkle i rammen – tråkle stoff til en stabilisering som 
allerede er festet i rammen. Passer også godt til 
velur eller andre stoffer som du ikke vil feste i en 
ramme. To alternativer: tråkle rundt hele rammen, 
eller tråkle rundt motivet. 

Fargeblokksortering – grupper like fargeblokker for 
enkel trådhåndtering ved utsying av broderi.

Slå sammen fargeblokker – velg for å unngå stopp 
mellom identiske trådfarger, gir raskere brodering.  

Endre broderrekkefølge for motiv – velg foretrukket 
broderrekkefølge når du broderer flere motiver i 
samme ramme.
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