Jeg er Smart
Vælg en af de to

smarter by pfaff™-maskiner,

160s eller 140s, og begiv dig ud på et eventyr i
syningens verden, hvor du har hovedrollen:
Det unikke ved dig. Din passion. Din syning.
160s

140s

23 sømme

21 sømme

Automatisk Knaphul

Manuelt Knaphul

Funktioner som justerbar stingbredde, syvpunkts
og en spole, der ilægges fra oven, gør
syoplevelsen endnu bedre. En indbygget nåletråder
og snap on-trykfødder sparer tid, så du kan fokusere på at være kreativ.
transportør

Mig selv.

Vær Smart.
Vær original.

Læs mere om smart-maskinernes funktioner på
www.pfaff.com.

Jeg er original.
Er du?

Din autoriserede PFAFF®-forhandler:

140s
160s
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SMARTER BY PFAFF™ – inspireret og udviklet af førsteklassessymaskinemærket PFAFF®

Jeg er inspireret.

Jeg er

Jeg er modig.

led-lys

giver dig en lyskilde med lang levetid. Lyset oplyser
syfladen med et klart og skarpt lys.

Jeg er detaljeorienteret!
Med paspoleringsfoden (ekstraudstyr) kan en almindelig lomme ende som en iøjnefaldende flot detalje.

Som Oscar Wilde sagde: ”Vær dig
selv; alle andre er alligevel allerede
optaget”.
Med smarte funktioner og et
unikt design kan smarter by pfaff™symaskinerne hjælpe dig med de
udfordringer, du kan komme ud
for, når du gerne vil udtrykke din
individualitet. Vælg din favorit, og den
bliver dit uundværlige værktøj, når du
skal skabe din personlige stil.

Jeg er dekorativ!
Skab personlige pynteeffekter ved at justere stingbredden på din yndlingssøm.
Det originale trykfodssystem fra pfaff® giver dig mulighed for
at vælge imellem de mange forskellige trykfødder, som kan
købes som ekstraudstyr, og som giver dig mulighed for at
udforske og udvikle dine syfærdigheder.

Hvad vil du lave i dag?

Den indbyggede nåletråder gør det legende let at
tråde nålen. Det er helt uproblematisk – du skal
blot holde i tråden, trække i trådførerarmen, og
nålen er trådet.

6 mm justerbar stingbredde gør det muligt for dig
at justere sømmens bredde, så den passer til dine
behov. Perfekt til topstikninger eller anden form for
præcisionssyning, hvor stingpositionen skal justeres.

En smarter by pfaff™-maskine er så
flot, at du gerne vil have den til
at stå fremme, men ved transport
og opbevaring er et kuffertlåg en
praktisk foranstaltning, der kan
beskytte din nye yndlingsting.

