M240ED

M240ED
Wzbogać swoje hafty
dzięki magii Disney’a!

• 125 wbudowanych projektów haftów,
z czego 45 z postaciami Disney’a
• 3.7” kolorowy ekran dotykowy LCD
• 10 x 10 cm pole haftu
• 10 wbudowanych rodzajów czcionek
• port USB dla pamięci przenośnych
© Disney

Odkryj magię haftu!
Wyhaftuj swoje wymarzone projekty wraz z Brother M240ED hafciarką
domową, która oferuje m.in. szereg wbudowanych wzorów, w tym wiele
z postaciami Disney’a oraz dużo, dużo więcej!
Daj się oczarować poprzez łatwe łączenie haftów z napisami i wzbogacaj
własne pomysły o wbudowane ozdobne ramki.
MAGIA TO
COŚ CO
TWORZYSZ!

125 gotowych projektów haftów
45 wzorów Disney
Wybierz spośród wielu wbudowanych projektów, w tym jednym z 45
dedykowanych wzorów z Twoimi ulubionymi postaciami Disney’a!
Swój projekt możesz dodatkowo ozdobić za pomocą szerokiej gamy
wbudowanych szablonów i czcionek.
Brother M240ED jest ponadto kompatybilny z tysiącami autorskich
wzorów, dzieki wbudowanemu portowi USB.

© Disney
© Disney.Pixar

Oto tylko niektóre z wielu funkcji hafciarki:

Zaawansowany system nawlekania nici

Wygodne położenie przycisków i dźwigni

Kolorowy ekran dotykowy LCD

Różnorodne wbudowane czcionki

Super jasne oświetlenie LED

Wbudowany szpulownik

Pole haftu 10 x 10 cm

Port USB dla transferu danych

Łatwe łączenie wzorów

Szczegółowe cechy maszyny
Cecha

Zaleta

Zaawansowany system nawlekania nici

Koniec stresu związanego z nawlekaniem. Przejrzyście wytłumaczone prowadzenie nici i system autonawlekania upraszcza tę czynność do maksimum.

Wygodne położenie przycisków i dźwigni

Dla łatwości obsługi wszystkie przyciski są umieszczone na jednym panelu -- obcinacz nici, pozycjonowanie igły, przycisk Start / Stop.

3,7’’ kolorowy ekran dotykowy LCD

Zarządzaj wszystkimi fukcjami za pomocą czytelnego i łatwego w obsłudze 3.7” ekranu dotykowego LCD o rodzielczości 432 x 240 pikseli. W języku polskim!

Różnorodne wbudowane czcionki

10 czcionek hafciarskich ułatwia personalizację wszystkich Twoich projektów.

Super jasne oświetlenie LED

Jasne, ale łagodne dla oka oświetlenie LED ułatwia pracę na ciemnych materiałach.

Wbudowany szpulownik

Szybki i łatwy sposób na nawinięcie nici bębenkowej! Po prostu nałóż bębenek na szpulownik i przeprowadź nić zgodnie ze wskazówkami.

Pole haftu 10 x 10 cm

Wystarczy włączyć maszynę, włożyć tamborek, wybrać wzór i jesteś gotów / -owa do rozpoczęcia haftowania. Dostępne są również dodatkowe tamborki.

Port USB dla transferu danych

Po prostu włóż pamięć przenośną do portu USB by wgrać w pamięc maszyny swoje własne wzory.

Łatwe łączenie wzorów

Kilka różnych wzorów może być łączonych ze sobą za pomocą przycisku “Dodaj”.

Łatwa wymiana nici bębenkowej.

Wystarczy wsadzić nową szpulkę i maszyna jest gotowa do dalszej pracy.

Kompatybilność z nićmi innych producentów

Poza nićmi z palety Brothera hafciarka rozpoznaje nici trzech innych popularnych producentów.

125 wbudowanych wzorów

Wybieraj spośród szerokiej gamy wbudowanych haftów, w tym z 45 wyjatkowych wzorów z Twoimi ulubionymi postaciami Disney’a.

Wbudowane ozdobne ramki

14 rodzajów ramek może być używanych w 10 różnych dostępnych kształtach, zarówno prostych jak okrąg, czy kwadrat, jak i tych bardziej skomplikowanych..

Edytowanie z poziomu maszyny

Wszechstronne możliwości edycji wzoru z poziomu ekranu dotykowego, w tym: dokładne pozyconowanie, obracanie z dokładnością do 1°, odbicie lustrzane
i skalowanie w zakresie 90 -120%.

Automatyczny obcinacz nici

Przycina dolną i górną nić automatycznie za pomocą naciśnięcia jednego przycisku.

Czujnik nici

Brother M240ED jest wyposażony w czujnik dolnej i górnej nici, dzięki czemu powiadamia użytkownika o zerwaniu się nici lub wyczerpaniu szpulki spodniej.

Prędkość haftowania

Haftuj swoje projekty z prędkością do 400 wkłuć na minutę.

Pokrowiec na maszynę

Chroni maszynę, gdy nie jest używana.

Odkryj akcesoria które tworzą hafciarską magię
Opakowanie Brother M240ED zawiera:
•Stopkę haftującą “Q”
(w maszynie)
• Zestaw igieł
• Bębenek (w maszynie)
• Nawinięte szuplki nici
bębenkowej (4)
• Klips do szpulek (4)
• Rozpruwacz
• Nożyczki
• Pędzelek
• Śrubokręt
• Śrubokręt w kształcie dysku
• Nasadkę szpulki (duża)
• Nasadkę szpulki (średnia)

(w maszynie)
• Nasadkę szpulki (mała)
• Wkładkę szpulki z dołaczoną
nicią
• Siatkę na szpulkę
• Bębenek (w maszynie)
• Tamborek (średni) 100 mm x 100
mm
• Torbę na akcesoria
• Pokrowiec na maszynę
• Instrukcję obsługi
• Skróconą instrukcję obsługi
• Przewodnik wykonywania haftów

Dodatkowe akcesoria

Zestaw gotowych haftów na USB

Zestawy nici

PE-Design Software

Setki wspaniałych haftów do wyboru!

Duża kolekcja specjalistycznych nici do haftu,
w tym nici metalicznych.

Rozwiń swoje zdolności projektowania.
Oprogramowanie, które zadowoli zarówno
początkujących, jak i zaawansowanych projektantów.

Stojak na 10 szpulek nici

Tamborek 170 x 100 mm

Tamborek “S”

Ułatwia pracę, przy częstych zmianach kolorów
nici.

Umożliwia haftowanie większych haftów.

Owalny tamborek umożliwiający haftowanie w
rozmiarach 60 x 20 mm, 47 x 25 mm lub 27 x 33 mm.

NEW

Pełna gama akcesoriów dostępna u dealerów.

Download Brother
“Support Center” App
to your smartphone
or tablet for additional
support including
instructional videos.

Polub MaszynyBrother na Facebooku

Kontakt:

MaszynyBrother.pl
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