
 

    ● PFAFF® kleuren touchscreen: Ontvang alle naai-informatie die u nodig heeft direct op het scherm ● Kleuren LCD scherm 95x54 mm ● Resolutie 480x272. 

●  ●   PFAFF® LCD scherm: Ontvang alle naai-informatie die u nodig heeft direct op het monochrome scherm ● ambition™ 610: LCD scherm 71,5x34,5mm ● ambition™ 620: LCD scherm 77x51mm. 

●  ●  ● Het originele IDT™ systeem: Origineel sinds 1968. Het Ingebouwde Dubbele Transport van PFAFF® zorgt voor een absoluut gelijkmatig stoftransport van boven- en onderaf. 

●  ●  ● Stekenselectie: Snelle steekkeuze ● ambition™ 610/620: via toetsen ● ambition™ 630: handig via touchscreen. 

  ●  ● Automatische bovendraadspanning: Optimale bovendraadspanning wordt automatisch voor iedere steek ingesteld ● ambition™ 610: aanbevolen spanning wordt aangegeven op het scherm. 

  ●  ● Automatische draadafsnijder: Snijdt de boven- en onderdraad automatisch af en brengt de draaduiteinden naar de achterkant van de stof. 

6  6  8 Aantal meegeleverde naaivoeten: quilt ambition™ 630 heeft als extra: de Borduur-/Free-Motionvoet en de 1/4” Quilt- en Patchworkvoet voor IDT™ systeem. 

  ●  ● Stekenreeks: Combineer en bewaar tot maximaal 60 steken en/of letters om zo vaak als u maar wilt opnieuw te naaien totdat een nieuwe reeks is geprogrammeerd. 

●  ●  ● Grote naai-/werkruimte: De ruimte rechts van de naald is maar liefst 200mm; superhandig voor het naaien van grote projecten. 

  ●  ● Ingebouwde naailettertypes: Kies uit twee soorten naailettertypes met zowel kleine letters als hoofdletters. Eenvoudig programmeren. 
110  136  201 Aantal steken: Sta versteld van het grote aantal verschillende kwaliteitssteken – unieke versieringen, perfect genaaid, tot maximaal 7 mm. 

●  ●  ● Snelheidsschuif: Pas de naaisnelheid van uw PFAFF® ambition™ naaimachine aan voor volledige controle. 

●  ●  ● Naaifuncties: ● Naaldstop boven/onder ● Onmiddellijk afhechten ● Tweelingnaaldprogramma ● Steekverlenging ● Steekbreedtebeveiliging. 
H  H+V  H+V Spiegelen van steken: Spiegel de steek horizontaal (H) of verticaal (V) voor nog meer creatieve mogelijkheden.  

●  ●  ● 29 Naaldposities: Voor exacte plaatsing van de rechte steek. Perfect voor doorstikken, naaien op de stofrand, in de naad of quilten. 

●  ●  ● Eenstaps-knoopsgat: Met de eenstaps-knoopsgatenvoet kunt u eenvoudig knoopsgaten maken met telkens weer dezelfde resultaten. 

●  ●  ● Naaien uit de vrije hand: Gewoon het transport verzinken voor quilten uit de vrije hand, schilderen met garen en stoppen. 

●  ●  ● Ingebouwde draadinsteker: Maakt het insteken van de draad snel en gemakkelijk. 

●  ●  ● Start-/stoptoets: Naai zonder voetpedaal. Handig voor het naaien van lange naden, het naaien uit de vrije hand en knoopsgaten. 

●  ●  ● LED-verlichting: Voor een helder, perfect verlicht werkgebied zonder hinderlijke schaduw. 

●  ●  ● Extra hoge persvoetlichter: Zet de persvoetlichter extra hoog zodat dikke stoffen eenvoudig kunnen worden geplaatst. 

●  ●  ● Regelbare persvoetdruk: Kan worden ingesteld voor speciale technieken of voor het naaien van verschillende stofdiktes. 

●  ●  ● Klemvrije, roterende grijper: Geen ophoping van garen in het spoelgebied. 

●  ●  ● Harde kunststof beschermkap: Bescherm uw naaimachine tijdens transport. Stofvrij opbergen van uw naaimachine. 

●  ●  ● Liniaal in inches en centimeters op de accessoiredoos: Handig en direct meten op uw PFAFF® ambition™ naaimachine. 

●  ●  ● Infotoets: Druk op deze toets om belangrijke naai-adviezen op het scherm te bekijken. 

●  ●  ● Diverse talen: Kies uit 14 verschillende talen in het instellingenmenu en zorg ervoor dat u en uw PFAFF® ambition™ naaimachine dezelfde taal spreken. 

VERGELIJKINGSTABEL 
ambition™ 610 

ambition™ 620 

quilt ambition™ 630 

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.  


