Var Smart.
Var Unik.

260c
SMARTER BY PFAFF™ – inspirerad och utvecklad av det förstklassiga symaskinsvarumärket PFAFF®

Jag är Inspiration.

Jag är Jag.

Jag är vågad.

Tryck på knappen för nålstopp uppe/nere så stannar nålen kvar nere
i tyget när du slutar sy. Nålen stannar kvar nere i tyget vilket gör det
enklare att vrida tyget så att du får perfekta vändningar i alla hörn.

Som Oscar Wilde sade:
”Var dig själv, alla andra är redan upptagna.”
De smarta funktionerna och den unika designen ger
by pfaff™-symaskinerna

smarter

precis rätt förutsättningar för att du ska

kunna uttrycka din unika personlighet. Välj din favorit, sedan
har du allt som behövs för att visa din personliga stil.

Jag är personlig!

Vad vill Du göra i dag?

har även en
direktvalsfunktion för sömmar. Du behöver inte leta efter
den söm du vill ha – tryck bara på ikonen för den söm
du vill använda och börja sy.

Din

smarter

by

pfaff™

260c-symaskin

Tryck på start/stopp-knappen om du vill
sy utan att använda fotpedalen. Denna
funktion gör det enklare att sy långa
sömmar, rader med dekorsömmar,
knapphål eller på fri hand.

En tydlig informationsdisplay visar den valda sömmen.
Funderar du över vilken pressarfot som ger bäst resultat
– tryck på i-knappen. Rekommenderad pressarfot visas
omedelbart i displayen.

Jag är läcker!
En rad olika sömmar i kontrast- färger ger ditt plagg attityd.
Kombinera olika sorters tyger för en snygg, spännande stil.

plac
e Ho
lder

260c-symaskin har en sömnadsspärr när
Om symaskinen avger en ljudsignal och det
inte går att sy – kontrollera att du har att sänkt pressarfoten. Om
inte, sänk den och börja sy som vanligt.

Din

smarter by pfaff™

pressarfoten är uppe.

Välj bland 27 sömmar, alla med automatiska
inställningar för stygnlängd och stygnbredd.
Använd sömmarna för att dekorera alla
typer av sömnadsprojekt – färdigsydda eller
egensydda. Resultatet speglar din unika
personlighet.

Jag är Smart
Symaskinen smarter by pfaff™ 260c tar med dig på
ett sömnadsäventyr där du står i fokus:
Din personlighet. Din passion. Din sömnad.
Funktioner som trådfästning, justerbar stygnbredd och
led-lampa ger dig en ännu bättre sömnadsupplevelse.
Den integrerade nålträdaren och pressarfötterna med
klicksystem sparar värdefull tid som du kan lägga på
att vara kreativ i stället.
Ge dina mästerverk det där lilla extra med hjälp av
tillbehörspressarfötterna. pfaff® pressarfotssystem ger
dig tillgång till en rad olika tillbehörspressarfötter som
gör jobbet snabbare, enklare och ännu roligare.
Fler smarta funktioner hittar du på www.pfaff.com.

Jag är unik.
Är du?
Din auktoriserade PFAFF®-återförsäljare:
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