
Forskellenligger i detaljerne!

Med det originale    

kun fra PFAFF®
-system

Per fection starts here.



200 mm
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Oplev symaskinerne i serien PFAFF® 

 line, og mærk selv den forskel, der 

får disse modeller til at skille sig ud. Bag de 

rene linjer finder du topmoderne funktioner. 

Det originale IDT™-system og den store  

touchskærm med høj opløsning er helt unikke 

funktioner sammenlignet med de mest avance-

rede konkurrentmodeller i denne prisklasse. 

Sammenlign med andre. 
læg mærke til forSkellen.

Forskellen ligger i detaljerne! 

Forskellen ligger i detaljerne!
Paspoleringen med sofistikerede udsmyk-
ninger og den usædvanlige kombination 
af frihåndssyning giver quilten et unikt og 
moderne udseende. Syvejledninger findes 
på www.pfaff.com

Tre modeller, hver især med exceptionelle  
funktioner, venter kun på, at du skal få øje  
på dem.

Den store syflade og den lange friarm gør det nemt at 
sy uanset projektets størrelse. 

Den perfekt oplyste syflade og den store, højopløselige 
touchskærm vil optimere din arbejdsproces. 

Det originale IDT™-system sikrer absolut jævn stoffremføring  
både fra oven og fra neden. 

rummelig

oplySt

præciS

Tre klare lysdioder oplyser hele syområdet 
uden skyggedannelse. To lysdioder på 
ambition essential™ -symaskinen.

Der er masser af plads til store 
stofmængder; perfekt til alle typer 
af syning! 

At sy topstikninger i flere lag denim 
er enkelt, når du bruger det originale 
IDT™-system kombineret med kraftig tråd 
og en topstikningsnål.
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Den sykomfort og 
perfektion, du har brug for! 

Forskellen ligger i detaljerne!

Se listen over egenskaber for at få nærmere  
oplysninger om hver maskinmodel.

Mode, tilbehør og pynt til dit hjem – de nye symaskiner i PFAFF® 

 line kan det hele og er fulde af overraskelser.  

Glæd dig til det moderne PFAFF®-design 
med en ekstra rummelig 200 mm  
syflade til højre for nålen. Det betyder, 
at du kan arbejde afslappet, fordi der er  
masser af plads til stoffet, hvilket især er en 
fordel for quilteentusiaster! Takket være de 
tre LED-lyskilder er hele arbejdsfladen 
oplyst optimalt uden skygger. (To LED-lys på 
ambition essential™ -symaskinen.)

Den store skærm med høj opløsning 
(modellerne 1.0 og 2.0) viser hver enkelt 
søm i fuld størrelse, detaljeret og skarp. Alle 
vigtige oplysninger er let overskuelige. Du 
skal blot indstille hastighed, trådspænding 
og trykfodstryk efter behov, når du skal  
anvende specialteknikker eller sy i forskellige 
stoftyper. Den ekstra store plads under 
trykfoden og den elektroniske nåle-
kraft er ideelle funktioner, når du skal sy i 
kraftigt stof og flere lag.

Du kan sy uden at bruge fodpedalen ved i ste-
det at bruge start/stop-knappen (model 
1.0 og 2.0), og du kan justere hastigheden 
med hastighedsskyderen. Når du har behov 
for det, kan maskinen hæfte og standse  
automatisk. 

Tryk på en knap for at indstille nålen til 
automatisk at standse oppe eller nede i 
stoffet – en praktisk funktion, når du skal dre-
je stoffet, sy applikationer eller bruge andre 
special-teknikker. 
Med 29 nålepositioner kan du placere 
nålen netop det sted, hvor du ønsker den 
skal være. Perfekt til topstikninger, quiltning, 
isyning af lynlåse og meget mere. 

Unik funktion!
Fuldstændig jævn stoffremføring 
både fra oven og fra neden.

Alt bliver, hvor det er, uden at forrykke sig, 
når du arbejder  med fint stof eller flere 
lag. Ideelt ved quiltning. Når du skal sy 
lange stofstykker  som f.eks. gardiner, 
fremføres  begge lag jævnt i hele stoffets 
længde.  Mønstret stof, som f.eks. striber,  
passer altid sammen. Se vores video med 
IDT™-systemet,  og få demonstreret magien 
ved denne teknologi! www.pfaff.com/idt

*Sammenlignet med de bedste 
konkurrentmodeller i denne prisklasse.

*
Du kan få vist dine valg, indstillinger og 
sømoplysninger på skærmen i den højeste 
opløsningsgrad. Det er nemt at navigere 
på touchskærmen (
-symaskinen) med pegepennen.

Den store skærm med høj opløsning (kun 
symaskinen ) med den 
rene og intuitive navigering gør det nemt at få 
adgang til alle sømme med pegepennen. De 
optimale indstillinger er forprogrammeret og 
kan justeres individuelt og gemmes i en af de 
4 hukommelser.

Vælg en af de 201 sømme fra det store ud-
valg i PFAFF®  -symaskinen. 

De 4 alfabeter og de mange smukke 
quiltesømme giver dig mulighed for varia-
tion, når du sammensætter dit næste quiltede 
mesterværk. Der følger to ekstra trykfødder 
med  -symaskinen, som 
giver dig flere quiltemuligheder. (Frihåndsfod 
med åben tå og ¼" quiltefod til IDT™-system).
Oplev komforten ved undertrådssen- 
soren, som tydeligt angiver, når undertråden 
er ved at slippe op.

Den store skærm med høj opløsning hæver standarden for  
professionel syning. Med særligt udvalgte quiltesømme og to ekstra tryk-
fødder giver PFAFF® quilt ambition™ 2.0 -symaskinen dig mulighed for at 
finde ind til din indre quilteentusiast!   

Quiltefunktioner!
 -symaskinen giver  

dig enestående muligheder for at lave 
professionelle quilte.

•	 Originalt	IDT™-system 
•	 Den	største	touchskærm	med	høj	 

opløsning*
•	 201	indbyggede	sømme,	inkl.	 

mange quilte-sømme
•	 Stort	udvalg	af	quiltetilbehør	som	 

ekstraudstyr 
•	 To	ekstra	trykfødder	medfølger:
 – Frihåndsfod med åben tå
 – ¼" quiltefod til IDT™-system

  EKSTRA 
QUILTEFØDDER 
MEDFØLGER!

*Sammenlignet med de bedste 
konkurrentmodeller i denne prisklasse.

Bliv endnu bedre til at quilte! 

Forskellen ligger i detaljerne!
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Forskellen ligger i  
detaljerne!
Utrolige funktioner sammenlignet med førende 
konkurrentmodeller i denne prisklasse. 

•	 Det	originale	IDT™-system fra PFAFF®

•	 200	mm	syflade
•	 	Den	største	touchskærm	med	høj	opløsning	

(model 2.0)
•	 Undertrådssensor	(model	2.0)
•	 Op	til	201	indbyggede	sømme
•	 Op	til	4	alfabeter	

Ny inspiration til dig! 
Forskellen ligger i detaljerne!

Kig nærmere på udvalget af sømme i symaskinerne i PFAFF® 
 line, og læg mærke til forskellen. Med op til 201 sømme 

kan du gøre dine drømme til virkelighed. 

Professionelle nyttesømme, perfekte knap-
huller og et kæmpe udvalg af flotte pynte-
sømme, quiltesømme, korsstingssømme 
og hulsømme, der kan give din kreation 
det helt særlige sidste touch. Vælg mel-
lem op til 4 forskellige typer af  
alfabeter, og sy navne, ord og tal. Du 
kan spejlvende, kombinere og 
gemme op til 20 individuelle sømme og 
bogstaver i hukommelsen til mønsterkom-
binationer. Skærmen med høj opløsning 
viser alle sømme i deres naturlige størrelse. 
Med forlængelsesfunktionen kan 
du øge længden på satinsømme uden at 
ændre tætheden, hvilket giver et profes-
sionelt resultat.
Når du skal sy med frihåndsfunktionen, 

skal du sænke transportøren 
og ganske enkelt montere frihånds- 
foden med åben tå (medfølger med 

 symaskinerne). Når du 
syr med en dobbeltnål, justerer dobbelt-
nålprogrammet stingbredden for at 
forhindre, at nålen knækker.

Alt dette og meget mere venter på dig. 
Besøg din autoriserede PFAFF® -forhand-
ler, og testkør selv symaskinerne i PFAFF® 

 line.  

Se listen over funktioner for at få nærmere 
oplysninger om hver model.

Spejlvend, kombiner og gem sømme,  
og lav dine egne designeffekter. Op  
til 4 alfabeter. Du kan vælge mellem 
forskellige stiltyper.

Lad din fantasi få frit løb! Frihånds-
foden med åben tå følger med 

-symaskinen.

Sy lynhurtigt flotte 
armsmykker i din  
helt egen stil!   
Du kan kombinere en hvilken som 
helst af pyntesømmene fra PFAFF®  

 og udforske de nye 
teknikker, der er mulige med det 
store udvalg af ekstra tilbehør.  

Giv din quilt en ekstra dimension ved at 
bruge paspolering med detaljer i form af 
dekorative sømme. 

Plads til flere ideer!
Mærket PFAFF® rummer et stort udvalg af 
trykfødder, herunder mange forskellige slags 
der er designet specielt til det originale IDT™-
system. Besøg www.pfaff.com for at se 
hele sortimentet af tilbehør. 

Hurtigt overblik over alle funktionerne 
Forskellen ligger i detaljerne!

Originalt IDT™-system (indbygget overtransportør) – Fuldstændig jævn stoffremføring både fra oven og fra neden. Det originale IDT™-
system er ideelt både for quilte- og syentusiasten! Det originale IDT™-system fungerer med alle sømme ved syning frem eller tilbage og uanset sting-
længde eller -bredde. Det er indbygget, hvilket betyder, at der ikke skal bruges separat tilbehør. Det er nemt at aktivere eller deaktivere efter behov. Det 
meste tilbehør og de fleste trykfødder fra PFAFF® kan bruges sammen med det originale IDT™-system, så det er muligt at sy ensartede sømme uanset det 
valgte sømmønster eller stof.

Stor syflade – Syfladen til højre for nålen er på 200 mm og giver dermed god plads til store syprojekter.

Sømme – Et bredt udvalg af flotte 7-mm-sømme, inkl. nyttesømme, knaphuller, pyntesømme, quiltesømme, korsstingssømme og hulsømme. 201 136 110

Alfabeter	–	Vælg	mellem	op	til	fire	forskellige	skrifttyper:	bogstaver	af	typen	Block,	Outline,	Script	og	Cyrillic.	 4 2 2

Stor skærm med høj opløsning – Du kan få vist dine valg, indstillinger og sømoplysninger, herunder den anbefalede trådspænding, på skær-
men. Alle sømme vises i naturlig størrelse.

Touchfunktion – Giver nem adgang til alle sømme, når du berører skærmen med pegepennen.

Undertrådssensor – Advarer dig, når undertråden er ved at slippe op.

Start/stop-knap – Tryk på startknappen for at sy uden at bruge fodpedalen.

Hastighedsskyder – Juster hastigheden med hastighedsskyderen, så du får fuld kontrol over syningen.

Programmeret hæftning med indikator – Vælg mellem en eller flere hæfteindstillinger.

Dobbeltnålprogram – Justerer automatisk sømbredden for at undgå, at nålen knækker.

Sikker stingbredde – Begrænser stingbredden til ligesøm med nål i midterposition ved syning med stingplade og/eller ligesømsfod for at undgå, 
at nålen knækker.

Forlængelse – Du kan øge satinstingenes længde, så hele sømmen bliver længere, uden at det ændrer på tætheden.

Gem en personlig søm – Du kan ændre indstillingerne for en indbygget søm efter dine egne ønsker og gemme den.

LED-lyskilder – Optimerede, klare lysdioder oplyser hele syområdet uden skyggedannelse. 3 3 2

PFAFF®-design – Konstrueret til at gøre det let at sy og opnå de professionelle resultater, som alle syentusiaster stræber efter. 

Frihåndssyning – Du skal blot montere frihåndstrykfoden (følger med quilt ambition™ 2.0 -symaskinen), så bliver det ikke nemmere at quilte og 
frihåndsbrodere.

Udvendig sænkning af transportør – Sænk transportøren, når du skal sy stiplesømme, brodere eller sy stoppesømme.

Ekstra meget plads under trykfoden – Hæv trykfoden til højeste position, så kraftigt stof hurtigt og nemt kan placeres under trykfoden.

Trykfodstryk – Kan justeres ved syning med specialteknikker eller ved syning i let eller kraftigt stof.

Justerbar trådspænding – Afhængigt af stoftype, pladevat, tråd osv. kan trådspændingsvælgeren indstilles, så trådene sys jævnt mellem de to 
lag stof. 

Nålestop oppe/nede – Tryk på en knap for at indstille nålen til automatisk at stoppe oppe eller nede i stoffet, når du skal dreje stoffet,  
sy applikationer osv.

Omgående hæftning – Når du vælger denne funktion, hæfter maskinen automatisk i slutningen af en søm, så den hurtigt og nemt afsluttes.

29 nålepositioner – Perfekt til topstikninger, quiltning, isyning af lynlåse og meget mere.

Spejlvending – Vend sømmen vandret og/eller lodret, og få endnu flere kreative muligheder. (På ambition essential™ -symaskinen kun vandret)

Hukommelser – Til lagring af personlige sømkombinationer. 4 4 1

Sømkombinationer – Kombiner og gem sømme og/eller bogstaver i hukommelsen. 20 20 30

Indbygget nåletråder – Gør det nemt og hurtigt at tråde tråden.

Stingplade – Markeringer til venstre og højre for nålen hjælper dig med at styre stoffet.

Trykfødder kan klikkes på og af – Det er nemt at skifte trykfod, for du skal hverken bruge skruetrækker eller andet værktøj.

Trådning af undertråd fra oven – Nem adgang til undertråden. 

Permanent tilbagesyning – Du har hænderne fri til at styre stoffet.

Elektronisk nålekraft – Fuld gennemtrængningskraft på alle hastighedstrin.

Hårdt kuffertlåg – Beskyt din symaskine, når du transporterer den, og hold den støvfri.

To trådrulleholdere – Til syning med dobbeltnål eller med specialteknikker.

Tilbehørsæske – Til opbevaring af tilbehør og undertrådsspoler. (To rum på symaskinerne ambition™ 1.0 og quilt ambition™ 2.0 )

Trykfødder medfølger – udvalgte trykfødder til dine basale behov. Symaskinen quilt ambition™ 2.0  inkluderer også frihåndsfoden med åben tå 
og ¼" quiltefoden til IDT™-systemet.
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Per fection starts here.TM

 What 
makes 

       it so 

       perfect? 

The Original!  Only from PFAFF®  

for over 45 years!

TM

www.pfaff.com

Sæt standarden for et smukt hjem!
Bland farver og teknikker til din egen unikke stil.  
Skab professionelle afslutninger på dine puder med 
paspoleringsfoden. Du kan lave pynteeffekter på  
projekter til boligen, modeprojekter eller andre 
produkter, som du gerne vil afslutte med en ekstra flot 
finesse! Syvejledninger findes på www.pfaff.com 

Perfekt assistance, når du quilter!
Når du laver store quilte eller syr i store stofstykker, eller hvis 
du gerne vil have mere sykomfort, giver forlængerbordet  
(ekstraudstyr) den ekstra plads, du har brug for til store projekter.

Flere muligheder!

Din autoriserede PFAFF®-forhandler hjælper dig gerne. 

Læs mere om IDT™-
systemet!
Gå til www.pfaff.com/idt, og 
find flere oplysninger om, hvor-
dan det originale IDT™-system 
kan hjælpe dig med at opnå  
perfekte resultater ved hvert  
eneste syprojekt. Se vores video-
klip, og læs, hvad andre syentusi-
aster rundt om i verden mener om  
denne specialfunktion.
 

Stitch-in-Ditch-foden til IDT™ 

- systemet er designet til at 
hjælpe dig med at sy per-
fekte quilte-sømme på quil-
tens forside. Guiden glider 
jævnt hen over sømmen  
og giver en perfekt syning  
"i sømfuren".
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