
Perfekt til 

Små Steder & 
Store Oplevelser



Lad dig inspirere…

PFAFF® passport™ modellerne 
leveres med et kuffertlåg, der 

beskytter symaskinen. Det ergo-
nomiske design sikrer behagelig 

transport og nem opbevaring.



 passport™ 2.0  passport™ 3.0

…med de lette symaskiner fra PFAFF®

Uanset om du leder efter en symaskine, der optager så 
lidt plads som muligt, eller en symaskine designet til at 
have med på rejser og kurser – så er disse maskiner 
svaret. Uanset hvor du skal hen, er PFAFF® passport™ 

line klar. Er du? 
Med funktioner, der er bedst i klassen, og pålidelige 
syresultater, er vi overbeviste om, at PFAFF® passport™ 

symaskinerne vil overgå dine forventninger til en let og 
kompakt symaskine. 
Hvad venter du på? Gør dig klar til at udforske en ny 
sypartner spækket med PFAFF®-funktioner.



PERFEKT OG KOMPAKT
Oplev, hvor overraskende nemt det kan 
være at skabe perfekte resultater, som 
samtidig giver et stærkt indtryk. Selv om 
PFAFF® passport™ symaskinerne kun 
vejer 6,7kg eller mindre, er de udstyret 
med teknologi som f.eks. det originale  
IDT™-system, to LED-lyskilder og andre 
eksklusive og pålidelige PFAFF®-funktioner. 
PFAFF® passport™ line er designet til at gøre 
det nemmere at sy, så du uden pro blemer 
kan opnå de professionelle resultater, som du 
stræber efter, uanset om du syr derhjemme, 
deltager i et sykursus eller er på rejse. 

PERFEKT INSPIRATION
Det slanke, kompakte design, der kende-
tegner PFAFF® passport™ line, får i sig selv 
din kreativitet til at sprudle. Det iøjnefaldende 
detaljeniveau på sømmenufanen 
afslører et udvalg af sømme, der passer til 
et hvilket som helst projekt. Du kan vælge  
mellem op til 100 inspirerende sømme med 
op til 7 mm stingbredde; knaphuller, pyntesømme, 
quiltesømme, modesømme og satinsømme plus 
en imponerende applikationssøm. 

Med det komplette tilbehørssortiment af 
originale PFAFF®-trykfødder , som du frit 

Rejsen begynder nu!Lad dig inspirere…
Forestil dig en symaskine, der er så kompakt, at du nemt kan have den med dig på sykursus 
eller have den stående i bogreolen. Forestil dig også, at den selvsamme maskine er spækket 
med funktioner, som er designet til at opfylde de høje krav, der stilles af PFAFF®-brugere. 
Symaskinerne fra PFAFF® passport™ line er specialdesignet til små steder og til at medbringe på 
sykursus, ferier eller andre steder, hvor du skal sy. De gør det muligt for dig at rejse ud i verden og 
få ny inspiration til din syning! Ingen begrænsninger. Kun frihed.

kan vælge imellem, er der rigelige muligheder 
for, at du kan udvide dine syfærdigheder og 
forfølge dine ideer, uanset hvor de fører dig hen. 

PERFEKT PÅLIDELIGHED
Du vil hurtigt opdage og blive glad 
for de mange praktiske funktioner, der 
er komprimeret i PFAFF® passport™ 
symaskinerne. Med et enkelt tryk på en  
knap kan du indstille nålen til automatisk at 
stoppe oppe eller nede i stoffet, når du 
skal dreje, sy applika tioner eller bruge andre 
specialteknikker. 

De 29 nålepositioner gør det muligt for 
dig at placere nålen præcist på det sted, hvor 
du ønsker den – hvilket er perfekt, når du skal 
sy topstikninger, quilte, sy lynlåse i m.m. 

Få fuld kontrol over hver eneste søm i dine 
syprojekter. 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 nålekraft er ideelle 
funktioner, når du skal sy i kraftigt stof og 
flere lag. Din PFAFF® passport™ symaskine 
er klar til enhver udfordring.

PERFEKT OG JÆVN 
STOFFREMFØRING
Avanceret teknologi gør det muligt at 
sy i alle stoftyper og gennem flere lag 
– uden at du skal bekymre dig om, at 
stofstykkerne ikke passer sammen for 
enden af sømmen. 

Det originale PFAFF® IDT™-system  
garanterer den optimale fremføring, 
du forventer, ved alle stoftyper. Alt  
bliver, hvor det skal. Tynde stoffer og  
silkestoffer rynker ikke, og striber og 
tern matcher perfekt. Det er nemt at sy 
buede sømme, og det er nærmest ikke 
nødvendigt at bruge knappenåle.

Det originale IDT™-system fremfører små 
stofstykker på enestående vis, hvilket sikrer 
maksimal præcision og professionelle 
resultater. Din PFAFF® passport™  
symaskine går ubesværet fra et enkelt 
stoflag til flere stoflag og kan uden 
problemer sy hen over kraftige sømme.  
Resultatet er de smukkeste syprojekter 
med forbløffende præcise detaljer. 

DET ORIGINALE 
FRA PFAFF ®

passport™ 3.0 har  
100 smukke sømme, 
herunder mange med 
7mm stingbredde.



Skab smukke frihåndsef-
fekter med frihånds foden 
med åben tå, der kan 
købes som tilbehør.

To LED-lyskilder, der  
oplyser din syflade uden 
at danne skygger eller 
belaste øjnene.

Et tryk på knappen til 
Trådklip (passport™ 3.0)  
og trådene klippes 
automatisk! Trådenderne 
trækkes om på bagsiden 
til en perfekt finish. 

Din passport™ symaskine er klar 
til at indtage en fremtrædende

plads i dit hjem.



ACCESSORY
CATALOGUE

Including instructions for all presser feet!

www.pfaff.com

PFAFF® ONLINE
TILBEHØRSKATALOG
på www.pfaff.com  
PFAFF® har et imponerende sortiment af 
trykfødder og tilbehør, der kan gøre din 
syoplevelse endnu bedre. Du kan vælge 
tilbehør i form af 
trykfødder, som kan 
hjælpe dig til mere 
præcise resultater, 
eller trykfødder, 
som er udviklet til 
specialteknikker. 
Der er endda 
specialtilbehør til 
quilteentusiaster. 

…med de lette symaskiner fra PFAFF®

Udvid din arbejdsflade!
PFAFF® passport™ forlængerbord giver 
perfekt understøtning, når du syr quilte eller 
andre store projekter. Bordet leveres med 
en praktisk blød opbevaringspose, der 
nemt kan ”hægtes på” kuffertlåget til  
passport™ symaskinerne. 

Flere muligheder! 
 Kompakt symaskine (passport™ 2.0: 6,3kg og passport™ 3.0: 6,7kg). Perfekt at have med på 

sykursus og på rejse.

 Det originale PFAFF® IDT™-system. Indbygget overtransportør – kun fra PFAFF® i mere end 40 år! 
Fuldstændig jævn stoffremføring både fra oven og fra neden.

 Trådsaks. Klipper automatisk over- og undertråd og trækker trådenderne til bagsiden af stoffet. 
(Kun passport™ 3.0).

 Det originale trykfodssystem fra PFAFF®. Med et stort udvalg af tilbehør kan du gøre syoplevelsen 
endnu større.

 100 sømme på passport™ 3.0 og 70 sømme på passport™ 2.0. Et bredt udvalg af flotte 
7-mm-sømme, blandt andet nyttesømme, knaphuller, pyntesømme, quiltesømme, modesømme og 
satinsømme.

 Smuk ”håndsyet” applikationssøm. Justerbar; nemt at opnå det ønskede resultat.

 Start/stop-knap. Tryk på startknappen for at sy uden at bruge fodpedalen. Gør det nemt at sy 
lange sømme, bruge frihåndsfunktionen og sy knaphuller. 

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

 PFAFF® Design. Bygget til præcision og hjælper dig med at opnå professionelle resultater gennem 
komfort og brugervenlighed.

 Info knap. Tryk på en knap for at se den anbefalede trykfod til den valgte søm.

 To LED-lyskilder. Optimerede, klare lysdioder oplyser syområdet uden skyggedannelse.

 Sømmenufane. Praktisk placeret i højre side af maskinen. Træk den ud for at få vist hele kollektionen 
af sømme. 

 Kuffertlåg. Beskytter din symaskine, når du transporterer den, og holder den fri for støv. Giver 
smart opbevaring af din fodpedal og strømledning.

 Knaphulsmåler. Monter knaphulsfoden, og sy gentagne knaphuller nemt og hurtigt.

 Frihåndssyning. Du skal blot montere frihåndstrykfoden (kan købes som tilbehør) og sænke  
transportøren, så bliver det ikke nemmere at quilte. 

 Sænkning af transportør fra ydersiden. Sænk transportøren, når du skal sy stiplesømme,  
frihåndsbroderi eller sy stoppesyning.

 Ekstra meget plads under trykfoden. Hæver 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. Træd let på fodpedalen for at skifte 
mellem nålestop oppe og nålestop nede. 

 Øjeblikkelig hæftning. Når du trykker på denne knap, 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. 

 Indbygget nåletråder. Gør det nemt og hurtigt at tråde nålen. 

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

 Snap on-/Snap off-trykfødder. Det er nemt at skifte trykfod – du skal hverken bruge skruetrækker 
eller andet værktøj. 

 Spolen ilægges ovenfra. Nem adgang til undertråden. 

 Elektronisk nålekraft. Fuld gennemtrængningskraft på alle hastighedstrin, og du  
har fuldstændig kontrol. 

 To trådrulleholdere. Til syning med dobbeltnål eller med specialteknikker. 

 Ekstra trykfødder medfølger. 6 forskellige trykfødder til alle dine grundlæggende  
behov.

 Tilbehørsæske. Så du altid har alt dit sytilbehør lige ved hånden. 

 Forlængerbord (kan tilkøbes). Udvid din arbejdsflade. Supergod understøtning,  
når du syr quilte eller andre store projekter.

Din PFAFF®-forhandler

Besøg din lokale  
forhandler og lad dig 
inspirere af de  
imponerende symaskiner 
PFAFF® passport™.
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