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PFAFF.com

den mest avanserte symaskinen 
pfaff® noensinne har laget

N Å  S TÅ R  D U  F R I T T  T I L  Å  O P P N Å  D E T  P E R F E K T E .

I vår mest avanserte maskin kombinerer vi arven fra PFAFF®, som er presisjon av ypperste klasse, med en hvilken som helst 

av de beste funksjonene som finnes på markedet. Resultatet er et teknologisk mesterverk som har som mål å overgå 

forventningene til dagens  sy-, quilte- og broderientusiaster.

Sømløs tilkobling, uovertruffen kraft, maksimalt arbeidsområde og fullstendig kontroll: alt du behøver for å lage alt du 

forestiller deg, nøyaktig slik du forestiller deg det.

sy- og brodermaskinen pfaff® creative icon™
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SIDEN SELSKAPET BLE STIFTET I 1862 MED 

UTSPRING FRA TYSK DESIGN OG 

INGENIØRKUNST, har PFAFF® opparbeidet seg 

et enestående ry for å lage symaskiner til glede 

for alle som krever maksimal ytelse og presisjon 

i sin søken etter det perfekte. 

I dag er arven fra PFAFF® mer relevant noen 

gang tidligere. Du forventer at kreativiteten din 

skal nå nye høyder ved hjelp av det mest 

avanserte innen teknologi og design. Og du 

forventer at symaskinen din skal leve opp til din 

egen visjon.

PFAFFcreativeicon.com
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P E R F E K S J O N  I  N Y  U T F O R M I N G  F O R  D E G
HVER ENKELT FUNKSJON PÅ SY- OG BRODERMASKINEN PFAFF® creative icon™ er et oppfylt løfte fra PFAFF® til dere, våre fantastiske kunder. Vi ønsker at den 

opplevelsen du får når du mestrer vår mest avanserte maskin, er like eksepsjonell som teknologien i seg selv. 

UTFORSK DISSE FUNKSJONENE, SOM VI HAR UTFORMET MED TANKE PÅ DERE:  

Det største arbeidsområdet  
Vi har laget markedets største 
arbeidsområde: området har blitt 69 % 
større, det vil si 12,2 tommer (310 mm) 
bredt og 5,51 tommer (140 mm) høyt. Vi 
har også økt høyden under syhodet til 3 
tommer (76,2 mm), slik at det er god plass 
til hendene dine. 

Omfattende tilkoblingsmuligheter med 
WiFi og mySewnet™  
Koble til med WiFi. Vi gir deg automatiske 
oppdateringer via WiFi-tilkobling, 
oppbevaring på mySewnet™ cloud, samt 
appene PFAFF® SewNotice™ Embroidery 
Notification og PFAFF®  ImageStitch™. 
Motta varsler på smarttelefonen og hold 
på den måten oversikt over 
maskinoppdateringer, sanntidsvarsler og 
prosjektstatusoppdateringer mens du er 
på farten. 

Kraft, stabilitet og presisjon  
Den nye utformingen av bunnplaten 
reduserer vibrasjoner, og gir deg kraften 
og stabiliteten du behøver for å oppnå så 
nøyaktige resultater som mulig. Vi har økt 
nålperforeringskraften til 150 NWT for å 
tilføre mer styrke. 

Enestående belysning  
Den nyskapende belysningsteknologien gir 
deg det jevneste arbeidslyset på markedet, 
og en syopplevelse uten skygger. 
LED-lysene er perfekt plassert på de mest 
gunstige stedene for å forhindre at det 
oppstår skygger. 

Nyskapende og eksklusive sømmer  

Opplev fire unike og avanserte syteknikker: 

Flytende sømmer, strålende sømmer, 

trippel båndsøm og blondekantsømmer 

gir syprosjektet et sofistikert utseende. Gi 

prosjektene dine et personlig preg med 27 

merkevarebeskyttede broderteknikker, og 

804 (42 av dem fås kun på denne 

maskinen) innebygde brodermønstre. 

PFAFF.com

 76.2mm
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Flerberøringsskjerm i nettbrettstørrelse  
Med den kjempestore, interaktive 
nettbrettskjermen, som er den største innen 
digitale arbeidsområder, kan du utforske 
kreativiteten din og bruke et egentilpasset 
grensesnitt. Skjermen er ≈ 50 % større enn før, og 
fungerer på samme måte som en smarttelefon 
eller et nettbrett. Sveip, zoom, klyp og tilpass på 
den største, mest tilpassbare og intuitive 10,1 
tommers (257 mm) fargeskjermen fra Pfaff.

Automatisk nålitræer  
Den helautomatiske nålitræeren er en utrolig 
effektiv og praktisk funksjon, og den er 
selvsagt tilgjengelig på den mest avanserte 
maskinen fra PFAFF®. Itræingsrutene med 
teleskoptrådførere gjør at du kan bruke alle 
favorittrådene dine, selv om de er på større 
sneller.

Et smart og datastyrt grensesnitt  
Det grafiske brukergrensesnittet 
med ny design, PFAFF® hjelpesenter, 
bruksanvisningen, samt avsnittene 
Komme i gang og Animasjoner er 
laget for å gi råd og inspirasjon til 
sømentusiaster.

Vi deler sykunnskapene  
På hjelpesenteret finner du mer 
enn 100 animerte eller illustrerte 
interaktive, skjermbaserte, trinnvise 
veiledninger, som på en effektiv 
måte hjelper og støtter deg 
gjennom uendelig mange 
syprosjekter.

Designet for den kunstneriske          
Gled deg over den sofistikerte, moderne 

og likevel tidløse utformingen, som ser 
strålende ut fra alle kanter. Dette er en 
toppmodell som er lett av vekt og har 

gode ergonomiske løsninger. Den 
leveres komplett med hjul med 

gummi-innsats, buet arbeidsområde og 
håndtak med ny utforming.

Det største broderområdet   
Det største énposisjons 
broderområdet på 14,11 tommer x 
10,2 tommer (360 mm x 260 mm). 
Broder opptil 14,11 tommer x 13,78 
tommer (360 mm x 350 mm) med 
Grand Dream Hoop (valgfritt 
tilbehør). 

Forbedret original IDT™  
Perfeksjoner kreativiteten din ved hjelp av 
den originale IDTTM-teknologien fra PFAFF®, 
som sørger for nøyaktig transportering av 
alle typer stoffer og perfekt søm til enhver 
tid. En innebygd sensor gir deg også beskjed 
om når du skal aktivere funksjonen! Når du i 
tillegg kan benytte 8 transportsegmenter, 
som er det høyeste antallet på markedet, 
oppnår du enestående transportering og 
profesjonelle resultater. 

PFAFFcreativeicon.com

TOTAL LENGDE 38,5 tommer (978 

310mm

140mm

STØRRE 
ARBEIDSOMRÅDE69% 
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PFAFF.com

 Sy med den mest avanserte teknologien. 

PFAFF® creative icon™ tar med seg det beste av de globale 
teknologiske nyskapningene til deg som elsker å sy, og 
definerer slik den ultimate syopplevelsen på nytt: 

• Fargeskjermen i nettbrettstørrelse som er den største 
og mest intuitive, og som har høyest oppløsning og 
kan tilpasses, brukes som standard.

• En forbedret IDT™-funksjon gjør transporteringen 
enklere på praktisk talt alle stoffer. Den leveres nå med 
en innebygd sensor som gir deg beskjed når den må 
aktiveres.

• 8 transportsegmenter, som er det høyeste antallet på 
markedet, sørger for enestående transportering og 
profesjonelle resultater.

• Med den eksklusive Stitch Creator™-funksjonen står du 
fritt til å utvikle dine egne originalsømmer, eller endre 
innebygde sømmer opp til 9 mm.

 Broder med det mest avanserte motivsystemet.

Med PFAFF® creative icon™ kan du se for deg et ubegrenset 
antall brodermønstre og innlemme dem i prosjektene dine 
uten problemer: 

• Mer enn 800 innebygde brodermønstre, 47 finner du 
bare på denne maskinen.

• Med vår patenterte ActivStitch™-teknologi oppnår du 
perfekte broderresultater med en hvilken som helst 
tråd.

• Det største broderområdet på markedet, ved hjelp av 
en 14,7 x 13,8 tommers (360 mm x 350 mm) vendbar 
Grand Dream Hoop (valgfritt tilbehør).

• Omfattende tilkoblingsmuligheter gjør det mulig å 
motta oppdateringer og prosjektvarsler i sanntid på 
smarttelefonen. Inkluderer oppbevaring på 
mySewnet™ cloud, samt appene PFAFF® SewNotice-
varslinger og PFAFF® ImageStitch.

 Lag quiltearbeider med den mest avanserte 

utformingen.

PFAFF® creative icon™ er et stort stykke ingeniørkunst, 
utformet slik at du på en enkel måte kan gjennomføre de 
mest kunstneriske og komplekse prosjekter: 

• Kraftig ytelse med det største og mest opplyste 
arbeidsområdet på markedet.

• Maskinrammen har en simuleringsbasert konstruksjon, 
som reduserer vibrasjonene til et minimum.

• Med markedsledende nålperforeringskraft oppnår du 
perfekte resultater med alle stofftyper eller -tykkelser.

• Det største arbeidsområdet – 12,2 tommer (310 mm) 
fra nålen til armen og 5,5 tommer (140 mm) høyt – 
egner seg til prosjekter i alle størrelser og til alle typer 
quilteteknikker.

D U  F Ø R E R  A N .  V I  F Ø L G E R  D E G .
DU ER DEN KUNSTNERISKE. PFAFF® creative icon™ er din muse. Kunstneriske syentusiaster med utstyr fra PFAFF® er svært nøyaktige og har en forkjærlighet for luksuriøse stoffer og 

uventede detaljer. De setter pris på sjeldne dekorasjoner og har et øye for det perfekte. Syentusiastene viser sin ekspertise i quiltearbeider, broderier og vanlig søm – og er ofte svært 

dyktige på alle disse områdene. Det er du som er vår kunstneriske syentusiast. Med sy- og brodermaskinen PFAFF® creative icon™ kan du utvikle kreativiteten din til uante høyder. 
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S K A F F  D E G  D E T  A L L E R  B E S T E  F R A  P F A F ® .  
PFAFF® creative icon™. Den vil tilfredsstille entusiastene som streber etter det perfekte innen søm, quiltearbeider og 

broderier – og som er fast bestemt på å oppnå det. 

Over 35 markedsledende funksjoner** ved sammenligning 
med andre toppmodeller, deriblant: 

•  Det største arbeidsområdet – 12,2 tommer bredt og 5,1 
tommer høyt (310 mm og 140 mm)  

•   Det største maksimale broderområdet, med Grand Dream 
Hoop på 14,11 tommer x 13,78 tommer (360 mm x 350mm) 
(valgfritt tilbehør)  

•  Det største broderområdet med medfølgende rammer på 
14,11 tommer x 10,2 tommer (360 mm x 260 mm).  

•  Økt høyde under syhodet, nå 3 tommer (76,2 mm)  

•  Nyskapende belysning lyser opp arbeidsområdet best mulig 
med en jevn fordeling av lyset  

•  Toppmodell med lavere vekt (15,5kg)  

•  Den kraftigste nålstyrken  

•  Eksklusive broderteknikker (27)  

•  Den mest avanserte Shape Creator-funksjonen  

•  Større stingplate med graderinger på begge sider – opptil 2 
½ tommer (63,5 mm)  

Flerberøringsskjerm i nettbrettstørrelse med sveipe-, 
klype- og zoomefunksjoner  Over 25 funksjoner som kun 
finnes på PFAFF® creative iconTM-modellen, deriblant**: 

•   Egentilpasset grafisk brukergrensesnitt utviklet spesielt for 
denne modellen  

•   Hjelpesenteret for PFAFF® creative iconTM, med 
opplæringsvideoer, teknikker, hurtigstartveiledning og 
bruksanvisning  

•   Det største dynamiske broderiredigeringsområdet på skjerm  

•   Unike apper for tilkobling: PFAFF® SewNoticeTM-appen, 
PFAFF® ImageStitchTM-appen og PFAFF® CreatorCueTM-appen  

•   Exclusive ActivStitchTM-system for ideell trådfordeling  

•   Forbedret originalt IDTTM-system for perfekt søm  

•   Forbedret Shape CreatorTM for mer nøyaktige resultater  

•   Signaturkolleksjon med eksklusive motiver (47)  

•   Eksklusive skrifttyper: Adina og Ellipse  

•   Endre plasseringen av og størrelsen på verktøyene på 
skjermen  

•   Unike sømteknikker – trippel båndsøm (10)  

•   Unike sømteknikker – flytende sømmer (23)  

•   Unike sømteknikker – strålende sømmer (13)  

•   Unike sømteknikker – blondekanter (6) 

•   Unike sømteknikker – sømmer lag på lag (30) 

•   9 mm-sømmer som kun fås hos PFAFF® 

•   Gummibelagt rom for oppbevaring 

•   360-graders ny utforming av maskinen, med ergonomisk 
tilbehør 

•   Håndtak i full lengde for bedre likevekt og enkel 
transportering 

Over 120 forbedrede funksjoner, deriblant: 

•   En skjerm i nettbrettstørrelse hvor du kan bruke flere 
fingerbevegelser 

•   Smarte verktøykasser 

•   10,1 tommers (257 mm) skjermområde, en økning på 68 % 

•   Et større énposisjons broderområde på 14,11 tommer x 10,24 
tommer (360 mm x 260 mm) 

•   Større arbeidsområde, en økning på 69 % i lengde x bredde 

•   Mer plass til hendene dine under syhodet, 3 tommer (76,2 
mm) 

•   Rutenettfunksjon hvor du kan angi avstanden mellom linjene 

•   Bedre visningsvinkler under syhodet 

•   Automatisk nålitræer 

•   30 % større spole 

•   Bedre arbeidslys med 9 lyspunkter – et sterkt lys som fordeles 
jevnt og sørger for at det ikke oppstår skygger 

•   Ny teleskoptrådfører og itræingsruter 

•   Du kan bruke store trådkjegler uten ekstra festeanordning 

•   En ny utforming av bunnplaten gir mindre vibrasjon og øker 
stabiliteten og styrken 

•   WiFi for automatiske programvareoppdateringer 

•   Oppbevaring på mySewnetTM cloud for å sende broderier til/
fra maskinen automatisk via WiFi 

•   PFAFF® SewNoticeTM-appen som overvåker prosessen mens 
du broderer 

•   PFAFF® ImageStitchTM-appen, hvor du kan digitalisere bilder 
fra mobilenheten og lage ensfargede motiver 

•   Nålkraften er økt med 90 % 

•   Mekanikk i ny design for å oppnå bedre resultater 

•   Flere teknikker for å sy dobbeltbåndsøm (14) 

•   Økt trådspenning gir bedre sømkvalitet på sømmer med 
håndsydd preg 

•   Leveres med Supreme Hoop 14,17 tommer x 10,24 tommer 
(360 mm x 260 mm) 

•   Leveres med Elite Hoop 10,24 tommer x 7,87 tommer (260 
mm x 200 mm) 

•   Leveres med Square Hoop 4,27 tommer x 4,27 tommer (120 
mm x 120 mm) 

•   Leveres med 26 ulike typer egentilpasset tilbehør 

•   Spole gjennom nålen 

•   Mye mer oppbevaringsplass i tilbehørsskuffen 

•   Gummibelagt oppbevaringsskuff 

•   Kneløfter med ny utforming for enklere bruk 

•   Stingplaten for rettsøm har en egen oppbevaringsplass 

•   Lengre linjer på stingplaten – opptil 2 1/2 tomme (65 mm) 

•   Gummibelagt håndhjul for bedre grep 

•   Gummibelagt håndtak som gir et mer komfortabelt grep når 
du bærer maskinen 

•   Ny utforming og plassering av håndtaket for enklere transport 
og bedre likevekt 

Se mer på PFAFF.com 

*  “Forbedrede funksjoner” ved sammenligning med PFAFF® 
creative sensation pro IITM og andre toppmodeller fra PFAFF®

. 

** “Beste på markedet” og “unike funksjoner” ved sammenligning 
med andre toppmodeller på markedet: Brother Innovis 
XV-8500D, Babylock Destiny II, Janome Horizon MC 15000, 
Bernina 880 Plus og Husqvarna Viking® Designer EpicTM. 

PFAFFcreativeicon.com
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PFAFF, CREATIVE SENSATION PRO II, CREATIVE ICON, ORIGINAL IDT, ACTIVSTITCH, STITCH CREATOR, SHAPE CREATOR, CREATORCUE,  IMAGESTITCH, 

SEWNOTICE og MYSEWNET er alle varemerker tilhørende Singer Sourcing Limited LLC. © 2017 Singer Sourcing Limited LLC. Med enerett.

471038521

Opplev sy- og brodermaskinen creative icon™ 
hos din lokale PFAFF®-forhandler:

PFAFF.com 
PFAFFcreativeicon.com
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