
søk etter det perfekte her ...

Elegant funksjonalitet kombinert med 
presisjon og en sikker fremtoning, i den 
spennende expression™-serien fra PFAFF®. 
Utforsk kompleksiteten og ta i bruk den 
kunstneriske kapasiteten til disse sofistikerte 
og robuste maskinene.

Nyskapende funksjoner som kan tilpasses, 
gjør det mulig for brukerne å finjustere 
prosessene sine,og få utløp for sine 
kunstneriske evner, etter hvert som de tøyer 
grenser og mestrer håndverket sitt bedre 
dag for dag.

Se forventningene dine bli overgått av et 
avansert instrument som leverer alt du ber 
om og mer til.
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allsidige funksjoner
®

expression™ 710 
quilt expression™ 720 

PFAFF® berøringsskjerm i farger: Se sømmene i full størrelse og få all syinformasjonen du behøver direkte på berøringsskjermen i farger. 

Stort syområde: Syområdet til høyre for nålen er nesten 10” (250 mm), og passer til å sy store mengder stoff eller vattering.

Det originale IDT™-systemet: Integrert dobbel transportør kun fra PFAFF®, mater alle typer stoff fra topp og bunn for perfekt søm hver gang.

Eksklusive syteknikker fra PFAFF®: Flytende sømmer, båndsømmer (trippel, dobbel og enkel) og sømmer lag på lag. 

Exclusive Stitch Creator™-funksjon: Lag nye 9 mm-sømmer eller rediger innebygde sømmer. Bare fantasien setter grenser for kreativiteten.

Én enkelt søm: Angi det nøyaktige antall sting eller sekvenser som du vil sy. 

Lappeteknikk-program: Bruk lappeteknikk-programmet til å huske sømlengden som skal gjentas flere ganger. 

Syfunksjoner: Omfatter automatisk trykkfotløfter, nålstopp oppe/nede, start/stopp-knapp, start søm på nytt, umiddelbar festing av tråden, trådkutter og hastigheter. 

Trådspenning som justerer seg selv elektronisk: Den best egnede trådspenningen stilles inn automatisk for alle syteknikker og stoffer. Du kan enkelt overstyre automatisk trådspenning for spesielle teknikker.

Innebygde pynte- og nyttesømmer: La deg forbløffe av det fascinerende utvalget av høykvalitets sømmer fra PFAFF® – unike dekorasjoner, perfekt sydd opp til 9mm.

Sideveissøm: Legg til vakker dekor i syprosjektene dine, med sømmer og monogrammer som er opptil 52 mm brede.

Creative signature™ syprogrammer:: Avsmalning av alle 9 mm pyntesømmer, speilvending av sømmer, sømplassering, stingtetthet og tvillingnålprogram. 

Sensormatic knapphull: Sensormatic knapphullsfot syr balanserte ettrinns knapphull automatisk, like fine hver gang.

37 nålstillinger: Slik at du kan plassere rettsømmen nøyaktig der du vil ha den. Perfekt når du syr rettsømmer, kantsømmer, syr ned falder, syr oppå sømmer eller quilter.

Frihåndsmodus: Tre moduser for frihåndsquilting, maling med tråder eller stopping. Velg den beste modusen for teknikken du bruker.

Personlig meny: Lagre dine tilpassede sømmer og sekvenser i en mappe, slik at du kan sy dem på nytt når du måtte ønske det.

Hurtighjelp-system: Trykk på hurtighjelp-ikonet for å få informasjon øyeblikkelig.

Ekstra trykkføtter: Flere trykkføtter følger med og dekker det grunnleggende behovet.

Stingplate for rettsøm: Er til svært god hjelp ved sying av rettsøm med alle typer ekstrautstyr for rettsøm. 

Sensor for rettsøm: Fest stingplaten for rettsøm, og maskinens sensor varsler deg hvis du velger en annen søm enn rettsøm. 

Innebygd nålitræer: Gjør itræing enkelt og reduserer belastningen på øynene.

Arbeidsområde opplyst med LED-lamper: Utformet for å gi et jevnt lys over hele arbeidsområdet. LED-teknologi og lysstyringsoptikk gir utmerket belysning i arbeidsområdet.

Undertrådsensor: Varsler deg når det er lite undertråd igjen.

Elektronisk kneløfter: Hever trykkfoten med en enkel bevegelse, slik at du kan holde hendene på syprosjektet.

Knutefri rotasjonskrok: Ingen tråder blir sittende fast i spoleområdet.

Spole spolen gjennom nålen: For tidsbesparende og praktisk spoling.

Kan oppdateres: Last ned den nyeste programvareversjonen fra Internett, og oppdater raskt ved hjelp av en USB-pinne.

Språk: Velg blant 12 språk i innstillingsmenyen.

Innebygd holder for pekepinne: Her har du pekepinnen lett tilgjengelig.

Deksel: Hold maskinen fri for støv under lagring.

Linjal med tomme-/cm-mål på bunnplaten: Praktisk oppmåling direkte på symaskinen.

Innebygde skrifttyper for sying: Velg mellom et utvalg syalfabeter med store og små bokstaver, for enkel programmering.

Balanse: Balansen kan enkelt redigeres i lengden og/eller bredden når du bruker spesialstoffer og -tråder.
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SKJØNNHETEN LIGGER I DETALJENE 
PFAFF® expression™-serien med symaskiner

®



INTUITIVE SYFUNKSJONER

Starte søm på nytt 
Gå tilbake til begynnelsen av en søm eller sekvens uten å måtte 
utføre eventuelle spesialjusteringer du har gjort, på nytt. 

Umiddelbar festing av tråden 
Når du trykker på denne tasten, vil maskinen sy festesting og stoppe 
automatisk for rask og enkel avslutning.

Trådkutter 
Kutt over- og undertråden automatisk, og dra trådendene til 
baksiden av stoffet. 

Hastigheter 
Juster syhastigheten, og symaskinen husker hvilken innstilling du 
foretrekker til du slår av maskinen.

Automatisk trykkfotløfter 
Løfter trykkfoten øyeblikkelig når nålen skal stoppe nede og/eller 
ved slutten av en søm. Trykk på tasten én gang mens trykkfoten er 
løftet for å aktivere ekstra løft.

Nålstopp oppe/nede
Velg om nålen skal stoppe oppe eller nede i stoffet for å endre 
syretning, sy applikasjoner og lignende.

Start/stopp-tast 
Sy uten fotregulatoren. Gjør det enkelt å sy lange sømmer, 
frihåndssøm og knapphull. 

PFAFF® berøringsskjerm 
i farger
Det grafiske brukergrensesnittet 
er spesialdesignet for å dekke 
dine behov. Se sømmene i full 
størrelse og få all syinformasjonen 
du behøver direkte på den skarpe 
skjermen. QVGA-skjerm (3,5 
tommer, 70 x 53 mm) Oppløsning 
320 x 240. 

Frihåndsmodus:  
Ulike moduser for frihåndsquilting, 
maling med tråder eller stopping. 
Velg den beste modusen for 
teknikken du bruker. Transportørene 
senkes automatisk når den 
foretrukne metoden er valgt.

37 nålstillinger 
Slik at du kan flytte og plassere 
den valgte sømmen nøyaktig der 
du vil ha den. Perfekt når du syr 
rettsømmer, stikninger, kantsømmer, 
syr ned falder, syr oppå sømmer 
eller quilter.

Innebygd nålitræer 
Gjør itræing enkelt og reduserer  
belastningen på øynene.

Automatisk 
trådspenning 
Den best egnede trådspenningen 
stilles inn automatisk for alle 
syteknikker, basert på den valgte 
sømmen. Du kan enkelt overstyre 
automatisk trådspenning for 
spesielle teknikker.

Originalt IDT™-system
Originalt siden 1968. De integrerte 
doble transportørene fra PFAFF® 
mater alle typer stoff fra topp og 
bunn for perfekt søm hver gang.

Stort syområde
PFAFF® expression™ 710- og quilt 
expression™ 720-symaskinene 
passer perfekt til deg som syr 
quilteprosjekter, interiørtekstiler, 
moteklær – til alle som vil skape 
noe. Syområdet til høyre for nålen er 
nesten 10” (250 mm), og passer til å 
sy store mengder stoff eller vattering.

Arbeidsområde opplyst 
med LED-lamper 
Utformet for å gi et jevnt lys over 
hele arbeidsområdet. LED-teknologi 
og lysstyringsoptikk gir utmerket 
belysning i arbeidsområdet. 
Se stoffet og sømmene i sanne 
farger og med mindre skygger.

VIKTIGE FUNKSJONER



Innebygd nålitræer 
Gjør itræing enkelt og reduserer  
belastningen på øynene.

LA DINE KUNSTNERISKE EVNER NÅ NYE HØYER 
I over 155 år har bedriften dominert med sin oppfinnsomhet og sin tyske arv – med sofistikert eleganse som resultat. PFAFF® 
expression™-symaskinenegir deg sofistikert teknologi og imponerende resultater. Utnytt allsidigheten og presisjonen til en mestersyer, 
og få inspirasjon til å dra ut på din neste kunstneriske reise. Disse anerkjente maskinene fra PFAFF® forener eleganse, holdbarhet og 
nyskapning.

247 høykvalitets sømmer fra PFAFF®

I 7 kategorier som gjør det enkelt å finne frem, opp til 9 mm..

3 syalfabeter
Både store og små bokstaver, enkel programmering.

Creative Signature™ syprogrammer
Avsmalning av alle 9 mm pyntesømmer – Lag avsmalning i starten og/eller enden av 
en hvilken som helst søm, og velg mellom mange ulike vinkler for å oppnå ubegrensede 
muligheter. 

Speilvending av sømmer – Vend sømmen sideveis og/eller i lengden for å oppnå enda 
flere muligheter. 

Sømplassering – Flytter hele sømmen til høyre eller til venstre, og gjør at du enkelt kan 
justere dekorative sømmer etter hverandre. 

Stingtetthet – Tettheten kan økes eller reduseres uten at dette påvirker stinglengden ved å 
justere avstanden mellom stingpunktene.

Tvillingnålprogram – Legg inn tvillingnålstørrelsen for å justere stingbredden automatisk.

Se tvillingnålinnstillingen på skjermen.

8 Sensormatic knapphull
Sensormatic knapphullsfot syr balanserte ettrinns knapphull automatisk, like fine hver 
gang. Begge knapphullsstolpene sys i samme retning for å oppnå jevne og nøyaktige 
sømmer. 8 knapphullsstiler som er utformet for ulike bruksområder.

Ekstra trykkføtter som medfølger
9 ulike trykkføtter dekker det grunnleggende behovet.

PFAFF® expression™ 710 
imponerende nyskapning ... 



Eksklusive syteknikker fra PFAFF®

Opplev unike og avanserte syteknikker i verdensklasse, til bruk i sofistikerte motiver:

Flytende sømmer – Lag vakre prosjekter med sømmer som ser ut som om de flyter over stoffet uten sømmer mellom dem, 
noe som gir en unik håndsydd effekt.

Trippel, dobbel og enkel båndsøm – Med vakker båndsøm kan du lage flerdimensjonale elementer. Smale bånd og 
kanter veves inn i disse spesialsømmene mens du syr. 

Sømmer lag på lag – Sy vakre dekorsømmer. Sømmer som sys lag på lag, er to og to sømmer som skal sys oppå 
hverandre.

Exclusive Stitch Creator™-funksjon
Lag nye sømmer eller rediger innebygde sømmer. Bare fantasien setter grenser for kreativiteten.

428 høykvalitets sømmer fra PFAFF®

- Opptil 52 mm brede

- I 9 kategorier som gjør det enkelt å finne frem 

- Eksklusive, patenterte syteknikker

4 syalfabeter
Både store og små bokstaver, enkel programmering.

Sideveissømmer
Legg til vakker dekor i syprosjektene dine, med sømmer og monogrammer som er opptil 52 mm brede.

Ekstra trykkføtter som medfølger 

11 ulike trykkføtter dekker det grunnleggende behovet.

Stingplate for rettsøm og sensor
Er til svært god hjelp ved sying av rettsøm med alle typer ekstrautstyr for rettsøm. Fest stingplaten for rettsøm, og 
maskinens sensor varsler deg hvis du velger en annen søm enn midtstilt rettsøm. Du trenger ikke bekymre deg for om 
nålen blir skadet.

Elektronisk kneløfter
Hever trykkfoten med en enkel bevegelse, slik at du kan holde hendene på syprosjektet.

10 Sensormatic knapphull
Sensormatic knapphullsfot syr balanserte ettrinns knapphull automatisk, like fine hver gang. Begge knapphullsstolpene 
sys i samme retning for å oppnå jevne og nøyaktige sømmer. 10 knapphullsstiler som er utformet for ulike 
bruksområder.

Creative Signature™ syprogrammer
Avsmalning av alle 9 mm pyntesømmer – Lag avsmalning i starten og/eller enden av en hvilken som helst søm, og velg 
mellom mange ulike vinkler for å oppnå ubegrensede muligheter. 

Lappeteknikk-program – Bruk lappeteknikk-programmet til å huske sømlengden som skal gjentas flere ganger. Dette kan 
du gjøre med både nyttesømmer og pyntesømmer. 

Ett enkelt sting – Angi det nøyaktige antallet sømmer eller sekvenser du ønsker å sy. 

Speilvending av sømmer – Vend sømmen sideveis og/eller i lengden for å oppnå enda flere muligheter. 

Sømplassering – Flytter hele sømmen til høyre eller venstre slik at du enkelt kan justere dekorative sømmer. 

Stingtetthet – Tettheten kan økes eller reduseres uten at dette påvirker stinglengden ved å justere avstanden mellom 
stingpunktene.

Tvillingnålprogram – Legg inn tvillingnålstørrelsen for å justere stingbredden automatisk. Se tvillingnålsømmen på 
skjermen.

PFAFF® quilt expression™ 720 
elegant kontroll ...


