Jag är Smart
Välj någon av de två smarter by pfaff™-symaskinerna
160s eller 140s och ge dig ut på ett sömnadsäventyr
med fokus på dig själv:
Din personlighet. Din passion. Din sömnad.
160s

140s

23 sömmar

21 sömmar

Automatiskt knapphål

Manuellt knapphål

Funktioner som
matning

Jag.

och

justerbar

stygnbredd,

sjupunkts

undertråd som sätts i ovanifrån

ger

dig en sömnadsupplevelse utöver det vanliga. Den
inbyggda nålträdaren
system

och

pressarfötterna med klick

sparar värdefull tid – som du kan lägga på

att vara kreativ i stället.

Var Smart.
Var Unik.

Fler smarta funktioner hittar du på www.pfaff.com.

Jag är Unik.
Är Du?
Din auktoriserade PFAFF®-återförsäljare:

140s
160s
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SMARTER BY PFAFF™ – inspirerad och utvecklad av det förstklassiga symaskinsvarumärket PFAFF®

Jag är Inspiration.

Jag är

Jag är vågad.

led-lampan ger dig en hållbar ljuskälla. Den lyser upp
sömnadsytan med ett klart och skarpt ljus.

Jag är läcker!
När du använder passpoalfoten blir en enkel
ficka genast en läcker detalj.

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

smarter by pfaff™-

symaskinerna precis rätt förutsättningar
för att du ska kunna uttrycka din unika

Jag är  personlig!
Skapa personliga dekorationer genom att justera
stygnbredden på din favoritsöm.

personlighet. Välj din favorit, sedan
pfaff® pressarfotssystem innehåller många extra pressarfötter för
att du ska kunna utforska och utveckla din sömnadsförmåga.

har du allt som behövs för att visa din
personliga stil.
Vad vill Du göra i dag?

Den inbyggda nålträdaren trär nålen snabbt
och lätt. Håll i tråden, dra ner spaken och
nålen är trädd!

6 mm justerbar stygnbredd. Perfekt när du vill justera
bredden på sömmarna utifrån dina behov. Fantastiskt
för kantstickning och annat precisionsarbete där du
vill justera nålpositionen.

smarter by pfaff™ symaskinerna är
så snygga att du gärna låter dem
stå framme hela tiden, men när du
ska transportera eller ställa undan
den är det bra med en hårdhuv
som skydd för din nyinköpta pärla.

