M280D

M280D
Odkryj magiczny świat szycia
i haftu wraz z postaciami
Disney’a

• 125 wbudowanych projektów haftów,
z czego 45 z postaciami Disney’a
• 181 rodzajów ściegów
• Wysoka jakość zamknięta w
kompaktowej obudowie
• 3.7” kolorowy ekran dotykowy LCD
• Port USB dla pamięci przenośnych
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Rozwiń swoją kreatywność
z Disney’em
Brother M280D to idealna maszyna do upiększania Twoich projektów,
z pomocą magicznego świata Disney’a. Wbudowane wzory haftów,
ozdobne ściegi i czcionki hafciarskie sprawiają, że M280D pomoże
uwolnić Twoje pokłady kreatywności.
TWÓRZ
SWOJĄ
WŁASNĄ
MAGIĘ!

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 M280D jest ponadto kompatybilny z tysiącami autorskich
wzorów, dzieki wbudowanemu portowi USB.
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Oto tylko niektóre z wielu funkcji hafciarki:

Zaawansowany system nawlekania nici

Regulowane naprężenie nici

7 punktowy mechanizm transportu materiału

Wolne ramie

Wygodne położenie przycisków i dźwigni

Kolorowy ekran dotykowy LCD

Różnorodne wbudowane czcionki

Super jasne oświetlenie LED

Wbudowany szpulownik

Pole haftu 10 x 10 cm

Łatwa wymiana nici spodniej

Port USB dla transferu danych
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Szczegółowe cechy maszyny
Cechy

Korzyści

Zaawansowany system nawlekania nici

Koniec stresu związanego z nawlekaniem. Przejrzyście ukazane prowadzenie nici i system autonawlekania maksymalnie upraszcza tę czynność.

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. Również 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, założyć tamborek, wybrać wzór i jesteś gotów / -owa do haftowania. Dostępne są również dodatkowe tamborki.

Port USB dla transferu danych

Po prostu włóż pamięć przenośną do portu USB by wgrać w pamięć 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.

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.

Edytowanie z poziomu maszyny

Wszechstronne możliwości edycji w tym: dokładne pozyconowanie, obracanie z dokładnością do 1°, odbicie lustrzane, skalowanie

Automatyczny obcinacz nici

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

181 rodzajów ściegów

Wybieraj spośród 181 zdefiniowanych ściegów wbudowanych w pamięć maszyny , w tym z 10 automatycznych obszyć dziurek.

4 style alfabetu (szycie)

Ozdabiaj różnorodnymi napisami nawet bez podłączenia modułu do haftowania.

My Custom Stitch

Zaprojektuj swoje własne rodzaje ściegów i przechowuj je w maszynie, by wykorzystać w przyszłych projektach.

Wyłączany transport materiału

Łatwa kontrola wyłącznia mechanizmu transportu materiału za pomocą dźwigni

Suwak prędkości

Dostosuj prędkość z jaką chcesz szyć. Suwak może byc również używany do regulacji szerokości ściegu zygzakowego.

Regulacja pozycji igły po zakończeniu ściegu

Po zakończeniu szycia ściegu możliwy jest wybór czy igła powinna znajdować się w pozycji dolnej czy górnej. Przydatne przy obracaniu materiału,
szyciu rogów i pikowaniu.

Twarda walizka na maszynę

Zapewnia ochronę, gdy maszyna nie jest używana.

Automatyczne ryglowanie ściegu

Maszyna automatycznie rygluje na początku, bądź końcu szycia ściegu.

Lustrzane odbicie

Tworzy lustrzane odbicie ostatniego szytego ściegu.

Powtarzanie ostatniego ściegu

Pozwala na wybór, czy zdefiniowany ścieg ma być szyty jednokrotnie, czy też powtarzany.

Programowanie ściegów

Twórz swoje własne wyjątkowe ściegi poprzez łączenie ze sobą dostępnych ściegów.

7 punktowy mechanizm transportu materiału

Zapenia płynne przesuwanie materiału i znakomitą jakość ściegów.

System stopek Matic

Umożliwia szybką i łatwą zmianę stopki.

Wyrafinowanie każdego ściegu
Wybieraj spośród 181 ściegów użytkowych i dekoracyjnych oraz
10 rodzajów automatycznego obszywania dziurek, by szycie stało
się przyjemne i efektowne.

Ciesz się procesem
kreacji i twórz
pamiątki na całe
życie.
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Wszystko do realizacji Twoich
magicznych projektów!
Akcesoria dołączone do Brother M280D:
• Stopka zygzakowa “J”
(w maszynie)
• Stopka do tworzenia
monogramów “N”
• Stopka do obrębiania “G”
• Stopka do zamków
błyskawicznych “I”
• Stopka do ściegu
krytego “R”

• Stopka do guzików “M”
• Stopkę do obszywania
dziurek “A”
• Stopkę do haftowania “Q”
• Zestaw igieł
• Igła podwójna
• Szpulka dolna (w maszynie)
• Nawinięte szpulki nici
bębenkowej (4)

• Klips do szuplek
(4)
• Prujka
• Nożyczki
• Pędzelek
• Pęseta
• Śrubokręt
• Śróbokręt w
kształcie dysku

• Dodatkowy trzpień
• Nasadka na szpulę nici
(duża)
• Nasadka na szpulę nici
(średnia) (w maszynie)
• Nasadka na szpulę nici
(mała)
• Wkładka szulki z nicią
• Siatka na szpulkę

• Bębenek (w
maszynie)
• Kontroler nożny
• Tamborek (średni)
10 cm × 10 cm
• Torba na akcesoria
• Walizka

• Zestaw arkuszy
z siatką
pozycjonującą
• Instrukcja obsługi
• Skrócona
instrukcja obsługi
• Przewodnik
projektowania
haftów

Dodatkowe akcesoria

Zestaw gotowych haftów na USB

Tamborek “S”

Tamborek 170 x 100 mm

Setki wspaniałych haftów do wyboru!

Owalny tamborek umożliwiający haftowanie w

Umożliwia haftowanie większych haftów.

rozmiarach 60 x 20 mm, 47 x 25 mm lub 27 x 33 mm.

PE-Design Software

Zestaw do pikowania

Zestaw stopek Couture

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

•
•
•
•
•
•

• Stopka teflonowa
• Stopka do marszczenia
• Regulowana stopka do wszywania zamków lub
wypustek
• Płytka i stopka do ściegu prostego
• Stopka do wszywania kordonka i wyszywania
wypustek
• Lamownik regulowany

NEW

Pełna gama akcesoriów dostępna u dealerów.

Blat powiększajacy pole pracy
Uchwyt do haftowania z wolnej ręki
Prowadnik krawędziowy
Metalowa stopka do pikowania (otwarta)
Stopka z górnym transportem (otwarta)
Stopka z prowadnikiem 1/4”

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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