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NOU NOU NOU

 15NOU A16NOU A50

 A80  A60 SE A150

 F420 F460

 NV1100

 NV1800Q VQ2

 NV1300

 F400 F410

Pentru lucrări pretențioase
Cea mai recentă tehnologie combinată cu un design exclusiv - nimic nu stă în calea creativității dumneavoastră și a bucuriei de a 
experimenta. Aceste mașini oferă un spațiu de lucru foarte mare pentru a realiza proiectele dumneavoastră de quilting, modă sau 
de decorațiuni. Astfel aveți mai multă libertate de creație decât oricând înainte, pentru ca proiectele dumneavoastră textile să se 
împlinească.

Cusut confortabil cu satisfacție garantată
Experimentați tastele confortabile cu acționare directă, diversele programe de coasere, 
mecanismul automat de tăiat fi rul de ață și multe alte funcții doar prin simpla apăsare a 
unui buton - niciodată nu a fost atât de simplu să coaseți!

Tehnică inovativă pentru rezultate profesionale
Cu o zonă de coasere în interior până la de 21 cm și un sistem de transport îmbunătățit, țesăturile pot fi  cusute cu exactitate. 
Astfel veți obține mai rapid și mai ușor rezultate profesionale.

Soluții ideale pentru 
hobby și gospodărie
Aceste mașini de cusut, ușor de operat 
cu ajutorul unui computer, prin funcțiile 
lor practice reprezintă soluția ideală 
pentru punerea în aplicare a tuturor 
ideilor dumneavoastră decorative și a 
creațiilor individuale de modă.

Să coși poate fi  atât de simplu și copilăresc de ușor
Aceste mașini sunt partenerul ideal pentru inițiere în cusut - sunt incredibil de simple și practice în utilizare și au toate funcțiile 
esențiale de care aveți nevoie pentru rezultate perfecte de coasere.

 NV1040 Special Edition

MAȘINI DE CUSUT www.cusutsibrodat.ro

Pentru mai multe detalii și oferte consultați www.cusutsibrodat.ro



VQ2 NV1800Q NV1300 F460 NV1100 NV1040SE F420 F410 F400 A150 A80 A60SE A50 A16 NV15
Numar cusături 473 232 182 182 140 40 140 100 40 150 80 60 50 16 16

Tipuri de butoniere 14 10 10 10 10 6 10 7 6 10 8 6 5 3 3

Fonturi programate (cusute) 5 5 5 5 5
(doar litere mari)

5
(doar litere mari)

4
(doar litere mari)

4
(doar litere mari) 

Iluminare LED (numar) 5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Tip display LCD-Touchscreen LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display LC-Display

Mărime display 7 țoli 3,5 țoli 3,5 țoli 3,5 țoli 3,5 țoli 3,5 țoli 3,5 țoli 2,7 țoli 2,7 țoli 3,64 țoli 2,61 țoli 2,61 țoli 2,61 țoli 2,61 țoli 2,2 țoli

Lățime de trecere în cm 28,5 21 21 19 21 21 19 19 19 16 16 16 16 16 16

Viteză maximă cusut
(împunsături/minut) 1050 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850

Selectare programe cusut LCD-Touch tastare directă tastare directă tastare directă tastare directă tastare directă tastare directă tastare directă tastare directă tastare directă buton electronic buton electronic buton electronic buton electronic buton electronic

Cusut cu braț liber ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Dispozitiv de introdus ața în ac automat extra-confort extra-confort extra-confort extra-confort extra-confort extra-confort extra-confort extra-confort confort confort confort confort confort standard

Tăierea automată a aței ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Funcție “Stippling” ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Transport material superior
(electronic) optional

ICAPS sistem care asigură cusături cu pas 
constant indiferent de grosimea materialului ü ü

Ajustare automată presiune picioruș în 
funcție de grosimea materialului ü ü

Transport lateral ü
(pînă la 8 căi)

ü
(pînă la 4 căi)

ü
(pînă la 4 căi)

ü
(pînă la 4 căi)

Presiune reglabilă picioruș presor electronică electronică electronică electronică electronică electronică electronică mecanică mecanică

Transport inferior în 7 puncte ü
(dreptunghiular)

ü
(dreptunghiular)

ü
(dreptunghiular)

ü
(dreptunghiular)

ü
(dreptunghiular)

ü
(dreptunghiular)

ü
(dreptunghiular)

ü
(dreptunghiular)

ü
(dreptunghiular) ü ü ü ü ü ü

Transportor escamotabil electronic manual manual manual manual manual manual manual manual manual manual manual manual manual manual

Reglarea tensiunii fi rului superior automată automată automată automată manual manual manual manual manual manual manual manual manual manual manual

Senzor fi r superior ü

Senzor fi r inferior ü

Poziție ac sus / jos ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Fixare picioruș ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Sistem prindere picioruș snap-on ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Introducere suveică rapid, pe sus rapid, pe sus rapid, pe sus rapid, pe sus rapid, pe sus rapid, pe sus rapid, pe sus rapid, pe sus rapid, pe sus rapid, pe sus rapid, pe sus rapid, pe sus rapid, pe sus rapid, pe sus rapid, pe sus

Dispozitiv automat de bobinare ü
(independent) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Reglarea electronică 
a vitezei de coasere ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Cusuturi automate înapoi / înainte ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Regulator de zig-zag 
prin reglarea vitezei ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Combinații de cusături ü ü ü ü ü ü ü ü

Funcția de oglindă ü ü ü ü ü ü

Reluare motiv ü ü ü ü ü ü ü ü

Cusătură “my custom stitch” ü ü ü ü ü ü

Genunchieră ü ü ü ü ü ü ü

Quilting și picioruș quilting (F005N) ü opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional

Transport superior mecanic ü ü opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional

Pedală multifuncțională opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional
(ridicare/coborâre ac)

opțional
(ridicare/coborâre ac)

Bobbin Work Kit opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional optional opțional opțional opțional opțional

Dispozitiv pentru coasere circulară opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional

Set accesorii inclus ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Masă extensie opțional ü opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional

Carcasă / husă protecție protecție plastic carcasă plastic carcasă plastic carcasă plastic carcasă plastic carcasă plastic carcasă plastic carcasă plastic carcasă plastic carcasă plastic carcasă plastic carcasă plastic husă vinil husă vinil husă vinil

MAȘINI DE CUSUT - TABEL COMPARATIV
NOU NOU NOU NOUNOU

Pentru mai multe detalii și oferte consultați www.cusutsibrodat.ro
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© Disney

Când perfecțiunea 
și luxul se întâlnesc
Perfecționarea creativității nu a 
fost nicicând mai ușoară. Mașina 
de cusut și brodat Luminaire 
Innov-is XP1 duce funcțiile 
premium la un nou nivel. Cu o 
tehnologie ridicată la nivel de 
artă, unică în domeniul său, XP1 
vă oferă libertatea totală de a vă 
concretiza proiectele de cusut, 
quilting și broderie.

 XP1 Luminaire

Design interactiv: reglați lungimea, 
lățimea și poziția cusăturii direct pe 
material.

Utilizați funcția Scan pentru a scana 
modelele grafi ce și a le transforma în 
modele de broderie, direct pe mașină.

Cu My Design Center puteți proiecta 
propriile modele de broderie rapid și 
ușor direct pe ecranul mare LC touch.

O suprafață de lucru imensă (127 x 332 
mm) pentru a gestiona bine proiectele 
mari.

Suprafață mare de broderie (272 x 408 
mm) pentru broderie supradimensionată.

Cu proiector încorporat, 
pentru proiectarea pe material a 
modelului de cusatura sau a broderiei

NOU

MAȘINI DE CUSUT ȘI BRODAT

Funcționalitate concentrată 
într-o singură mașină
Cu această mașină pentru cusut, quilting 
și brodat puteți alege din sute de noi 
programe rafi nate de broderie - aveți 
de unde alege ceva pentru orice v-ați 
propus! Suprafața foarte mare pentru 
brodat și cusut și masa extinsă opțională 
oferă spațiu din belșug pentru proiecte 
chiar mai mari, cu textile voluminoase 
și somptuoase. Datorită mecanismului 
simplu de ghidaj ramele pentru brodat se 
pot introduce sau scoate cu ușurință. 

727 cusături decorative și 727 modele 
broderie (inclusiv 101 modele Disney)

Concepută pentru cei a căror creativitate nu cunoaște limite
Deoarece sunteți o perfecționistă este normal să doriți un fi nisaj ireproșabil de fi ecare 
dată. Pentru dumneavoastră am creat Stellaire Innov-is XJ1. Am folosit cele mai noi 
tehnologii de cusut sau brodare. Cusăturile vor fi  drepte cu ajutorul ghidajului laser,  
lungimea mare a brațului 28,5 cm. pentru proiectele de quilting, draperii sau rochii de 
mireasă iar ecranul de 10.1“ vă permite setarea celor mai mici detalii ale proiectului.

Cea mai mare arie de brodare 240 x 360 mm 
pentru broderii mari

Comunicare prin WiFi între mașină 
și PE-Design 11 pentru a transfera broderiile 
create. Conectează mașina 
cu aplicația „My Design Snap“

NOU

 V5
Limited Edition

NOU
 XJ1 Stellaire

652 de modele de cusături dar și brațul 
liber lung de 285 mm permit abordarea 
de proiecte mari

Gherghef mare de 200 x 300 mm , 
224 modele de broderie și 17 fonturi

Ecranul tactil LCD color  mare de 7” 
permite editarea broderiilor direct pe 
ecran



 M280D

© Disney

 NV2600  F480

Cea mai bună combinație din toate timpurile
Tuturor celor care doresc să coasă excelent, dar și să brodeze creativ în același timp, mașinile noastre combinate de cusut 
și de brodat oferă o paletă largă de modele de broderie, cusături, funcții automate și accesorii. Pentru dumneavoastră, acest 
lucru înseamnă posibilități nelimitate de a vă realiza ideile - iar cusutul și brodatul devin astfel pur și simplu o activitate ușoară și 
distractivă.

Extinde creativitatea cu magia Disney!
Brother Innov-is M280D este mașina ideală pentru înfrumusețarea proiectelor de cusut și brodat cu magia Disney! Cu 
peste 180 de cusături decorative și utilitare, plus 125 de modele de broderii incluse - din care 45 de modele Disney -, 
această mașină vă ajută să dati viață tuturor proiectelor creative pe care le aveți!

XP1 XJ1 V5LE NV2600 F480 M280D
Tip display LCD-Touchscreen 

16 milioane culori
LCD-Touchscreen 
16 milioane culori

LCD-Touchscreen 
260.000 culori

LCD-Touchscreen 
color

LCD-Touchscreen 
color

LCD-Touchscreen 
color

Dimensiune display 10,1 țoli 10,1 țoli 7 țoli 3,7 țoli 3,7 țoli 3,7 țoli

Lățime de trecere (în cm.) 33,3 28,5 28,5 21 19 15,7

Viteză maximă de coasere (împunsături/minut) 1050 1050 1050 850 850 850

Iluminare LED (număr) 8 7 6 2 2 1

Număr cusături programate 755 727 652 232 182 181

Tipuri butonieră 16 16 14 10 10 10

Fonturi programate (cusute) 4 4 5 5 5 4

Dispozitiv de introdus ața în ac automat automat automat extra confort extra confort confort

Introducere suveică rapid,
pe sus

rapid,
pe sus

rapid,
pe sus

rapid,
pe sus

rapid,
pe sus

rapid,
pe sus

Tăierea automată a aței ü ü ü ü ü ü

Senzor fi r superior ü ü ü ü ü ü

Senzor fi r inferior ü ü ü ü ü ü

Transport lateral ü
(până la 8 căi)

ü
(până la 8 căi)

ü
(până la 8 căi)

ü
(până la 4 căi)

ü
(până la 4 căi)

Transportor escamotabil electronic electronic electronic manual manual manual

Transport material superior (electronic) ü ü opțional

Transport material superior (mecanic) opțional opțional opțional opțional ü opțional

Funcție laser poziționare ü ü

Dispozitiv automat de bobinare ü 
(independent)

ü 
(independent)

ü 
(independent) ü ü ü

ICAPS sistem care asigură cusături cu pas 
constant indiferent de grosimea materialului ü ü ü ü

Punct de blocare ü ü ü ü ü

Presiune reglabilă picioruș presor electronic electronic electronic electronic electronic

Porturi USB 2 x USB pentru 
Memory stick

2 x USB pentru PC 
si Memory stick

USB pentru PC si 
Memory stick

USB pentru 
Memory stick

USB pentru 
Memory stick

USB pentru 
Memory stick

Funcție “Stippling” automatic automatic braț liber braț liber braț liber braț liber

Număr poziții ac 57 29 29 15 15 15

Cusatură “my custom stitch” ü ü ü ü ü ü

Genunchieră 5 niveluri, 
electronic ü ü ü ü

Masă extensie opțional opțional opțional opțional opțional opțional

Carcasă/husă protecție husă protecție 
moale stabilă

husă protecție 
moale stabilă

husă protecție 
moale stabilă carcasă protecție carcasă protecție carcasă protecție

Operare cu mouse USB ü ü ü

Funcții prelucrare text - mai multe rânduri, 
orientare text (L-M-R) ü ü

(M)
ü

(M)
ü

(M)
ü

(M)

Arie de brodare (mm) 272 x 408 240 x 360 200 x 300 160 x 260 130 x 180 100 x 100

Viteză maximă de brodare (cusături/minut) 1050 1050 1050 850 650 400
Număr de broderii incluse în mașină (incluse 
gratuit mii de modele transferabile prin USB) 1157 727 224 138 138 125

Fonturi incluse (de broderie) 14 (2 chirilice) 24 (chrilice) 17 11 11 10

Număr chenare incluse 140 de combinatii 
de chenare

140 de combinatii 
de chenare

140 de combinatii 
de chenare

140 de combinatii 
de chenare

140 de combinatii 
de chenare

140 de combinatii 
de chenare

Număr de gherghefe incluse standard 4 2 2 2 2 1

Numar suporturi bobine ață 4 2 2 1 1 1
Led pointer pentru poziționarea exactă 
a broderiei Proiector integrat in piciorușul 

de broderie
picioruș de broderie 

opțional
picioruș de broderie 

opțional

Previzualizare realistă a modelului de broderie ü ü ü ü ü ü

Cameră video pentru poziționarea broderiei ü

Cameră cu funcție de scanare ü

Schimbare de culori ü

Proiector ü

Grilă proiector ü
(în 3 culori)

Linii de ghidare proiector ü(unică, dublă sau 
înclinată în 3 culori)

Picioruș pentru butoniere ü

My Design Center ü

MAȘINI DE CUSUT ȘI BRODAT - TABEL COMPARATIV
NOU NOU NOU

Tot ce vă trebuie pentru broderie și cusut
Mai mult de 100 de variante de cusături și modele superbe de broderie au fost deja programate în mașină. În plus, este atât de 
ușoară și compactă, încât poate fi  transportată rapid - fi e la cursuri de cusut, sau la întâlniri în cercul de prietenii.

Pentru mai multe detalii și oferte consultați www.cusutsibrodat.ro



MAȘINI DE BRODAT

Mașină de brodat cu un cap și 10 ace, cu braț 
cilindric
360x200 mm (*360x360 mm) aria maximă 
de brodare
Cameră video inteligentă pentru poziționarea cu 
precizie de milimetru a modelului de brodat
Touch screen color de mari dimensiuni (10.1”) 
de înaltă rezoluție, 16 milioane de culori
37 de tipuri de fonturi și 757 modele de broderie
Suport pentru conurile de ață cu display LED 
colorat și semnalizare luminoasă
Viteza variabilă de la 400 
până la 1000 impunsături/minut
Accelerare de tip industrial
Sistem automat de introdus ață în ac
3 porturi USB și un port SD card
4 gherghefe incluse

PR1050X

Poziționarea directă a 
zonei de brodat cu ajutorul 

camerei video

Opțiune stand pentru 
mașinile PR/VR

Senzorul de cadru 
detectează automat 
toate gherghefele 
utilizabile. (Fig.: 
Gherghef opțional 
de prindere)

Senzor de 
poziționare 

Cu camera 
încorporată, rotirea 
automată și 
poziționarea automată 
permit amplasarea 
corectă a motivului de 
broderie în locul dorit.

MAȘINI PROFESIONALE DE BRODAT
Broderie profesională și volume mai mari
Cu mașinile de brodat profesionale Brother veți crea broderii de cea mai bună calitate! Numeroase 
moduri de prelucrare si previzualizare a modelelor de brodat pot fi  accesate și confi gurate cu ușurință 
de pe ecranul tactil color (touch screen), astfel încât aveți toate posibilitățile de a lucra ușor. 
Puteți broda 6 sau 10 culori pe un model de broderie, fără să schimbați conurile de ață!

PR670E
Mașina de brodat cu un cap și 6 ace, 
cu braț cilindric
300x200 mm aria maximă de brodare
Touch screen color de mari dimensiuni (10.1”) 
de înaltă rezoluție, 16 milioane de culori
Viteză reglabilă individual pe ac
Viteza variabilă de la 400 până 
la 1000 împunsături/minut
Accelerare de tip industrial
LED pointer pentru poziționarea broderiilor
Sistem automat de introdus ața în ac
Braț liber
37 de tipuri de fonturi (litere)
640 de modele de broderie programate
Sistem automat de tăiere a aței
Transformare motive colorate 
în broderii monocrome
Funcții diverse de editare
Indicator de număr de împusături 
si timp de brodare
Tutorial video pe mașină
3 porturi USB și un port SD card

* Cu gherghef de broderie opțional *Inclus în setul pentru broderie și quilt-uri de mână.

Pentru funcția de broderie cu mișcare liberă și quilting sunt
necesare accesorii opționale.

Bobina verticală 
este introdusă din 
față. Acest lucru 
ușurează înlocuirea 
bobinei.

VR

• Set Quilting mișcare liberă
• Pedală multifuncțională 
• Gherghef de brodat pe șepci 
• Gherghef plan 200x200 mm
• Set de 3 gherghefe rotunde
• Gherghef pentru articole tubulare

• Gherghef clemă
• Stand cu role pentru susținerea 
mașinii
• Software PE-Design 10/PE-
Design Plus 2

Accesorii opționale

Decoruri frumoase, ornamente și modele quilting.

LED-pointer vă ajută să poziționați perfect acul întrucât 
indică exact punctul de intrare a acului.

Mașină de brodat cu un cap și 1 ac, cu braț liber

200 x 200 mm suprafață brodată

Display tactil 7 ţoli LCD cu 260.000 culori

Dispozitiv automat de băgat ață în ac

Mecanism autonom de încărcat șponuri

Până la 1000 împunsături pe minut

Sortare ațe după culori – pentru a scurta timpul pentru brodat, 
mașina sortează  culorile de ață prin apăsarea unui buton,
reducându-se astfel numărul schimburi de ață

LED-Pointer pentru o poziționare perfectă a acului

305 modele de broderie programabile

20 fonturi de broderie

Broderie cu mișcare liberă

Acces simplu la bobină, în timp ce cadrul  este întins

6 gherghefe de brodat incluse

Noua vedetă în broderie și quilting
Vă așteaptă un concept total nou de broderie și cu mișcare 
liberă de quilting!  Mașina de brodat cu un singur ac combină 
în mod ideal și confortabil funcțiile caracteristice sectorului 
semiprofesional și sectorului hobby, prin urmare prezintă avantaj 
pentru designerii amatori, ambițioși și avansați.

Accesorii optionale 
pentru PR1050X 
și PR670E
• Gherghef pentru 
brodat pe șepci
• Gherghef rotund 
(set de 3)
• Gherghef pentru bordură
• Gherghef clemă
• Gherghef cilindric
• Masă susținere 
gherghef (inclusă 
la mașina PR1050x, 
opțiune PR670E)
• Gherghef magnetic
masă suport cu role și 
suporti gherghefe, ațe 
și alte accesorii



 M240EDȘi broderiile mici fac impresie acum! 
125 de modele de broderie incluse - dintre care 45 de broderii Disney 
- cu noul model Brother Innov-is M240ED! Cu o arie maximă de 
brodare de 100x100 mm. se pot executa broderii deosebite și este o 
completare excelentă la mașina de cusut și surfi lat!

 NV800E

 F440E

Faceți din fi ecare proiect 
un eveniment personal!
Exista aici mult spațiu pentru proiectele Dumneavoastră - 
spațiul de lucru și suprafața pentru broderie de 160x 260 mm 
permit acest lucru. Veți fi  uimit de ecranul tactil LCD color, 
pe care vezi putea previzualiza toate motivele în detaliu. Veți 
fi  uimiți de precizia și viteza de execuție cu ajutorul cărora 
proiectele Dumneavoastră vor putea fi  realizate după propriile 
dorințe.

Tehnologie ușor de utilizat
Cu funcții atât de variate și atrăgătoare, aplicațiile vor putea fi  
derulate comod, iar diversitatea modelelor și fonturilor (literelor) 
programate din fabrică, precum și accesoriile numeroase, vă 
vor ajuta să creați modele de broderii de neegalat. Cu 70 de 
modele deja preinstalate din fabrică, această mașină poate 
să facă mult mai mult: transferă modelele dumneavoastră 
preferate din computer în memoria mașinii și apoi le brodează. 
Pe o suprafață de 130 x 180 mm se pot realiza broderii 
compacte atractive. O completare excelentă pentru mașina 
de cusut.

completare excelentă la mașina de cusut și surfi lat!

SOFTWARE

Software de bază pentru realizarea 
de modele de broderie

Funcție Auto Punch
Posibilitatea selectării gherghefului 
până la maxim 240x360 mm

Photostitch
40 de fonturi incluse (inclusiv litere mici)
Apect realist
Importul de date se poate face în 
13 formate diferite

Software pentru editare de modele de broderie
Suprafață de utilizare îmbunătățită
140 font-uri de scris programate 
și peste 1000 de modele de broderie
Ilustrații și fotografi i pot fi  transformate 
în modele pentru broderie
Siguranța este asigurată prin 
stick-ul USB de protecție

Funcție W-LAN cu modelul XP1

PE-Design Plus 2 PE-Design 11 NOU

NOUNOU

 V3 
Limited Edition

 XE1 
Stellaire

Creați modele de broderii 
ca un profesionist!
Datorită vitezei mari și a suprafeței mari 
de brodat, proiectele dumneavoastră se 
pot desfășura în toată frumusețea. Editați 
modelul de broderie pe ecranul tactil color 
și cu instrumente performante de proiectare, 
puteți adapta modelele pentru a se potrivi 
perfect preferințelor personale.
Chiar și modele proprii pot fi  încărcate rapid 
prin portul USB, putând fi  apoi personalizate 
cu maximă ușurință pe ecran.

LED-Pointer
Pentru poziționarea 
exactă a modelului de 
broderie.

Zonă mare de broderie
Suprafață de broderie 
200 x 300 mm, 2 
gherghefe  incluse (200 x 
300 mm, 200 x 200 mm).

Ecran tactil color LCD 
foarte mare
Setările pot fi  efectuate 
rapid și clar pe afi șajul 
mare, luminos.

www.cusutsibrodat.ro

Dați proiectelor dumneavoastră o notă personală
Diferitele pachete software de la Brother se potrivesc ideal tuturor pretențiilor - de la începători, până la utilizatori experimentați. 
Puteți converti acum modelele proprii, fotografi i sau imagini grafi ce realizate pe computer în broderie personalizată. 
Un upgrade pentru PEDesign este deja de asemenea disponibil în versiunea PE-Design 11.

facebook.com/cusutsibrodat.ro ǀ blog.cusutsibrodat.ro Pentru mai multe detalii și oferte consultați www.cusutsibrodat.ro

NOU

Doresti mai mult 
de la masina ta de brodat?
Creativitate la un nou nivel cu ajutorul 
My Design Snap care permite 
poziționarea perfectă a broderiei pe 
material. Fă o poză a materialului în 
ghergheful special, ajustează și apoi 
trimite prin WiFi datele catre Stellaire 
Innov-is XE1. Punctul laser va permite 
o poziționare perfectă a broderiei. Aveți 
multe de descoperit la această mașină!

727 modele de broderie 
din care 101 modele Disney

Lărgiți-vă orizontul creativ cu noua 
suprafață de brodat 
cu mărimea de 240 x 360 mm

Cu o viteză de brodare de până la 1050 
împ./min. Stellaire va realiza broderia 
rapid si perfect

My Design Snap
Aplicația care permite 
comunicarea directă 
între mașină și telefonul 
mobil sau tabletă!

© Disney



NOU NOU

PR1050X PR670E VR XE1 V3LE NV800E F440E M240ED
Număr de ace 10 6 1 1 1 1 1 1

Număr suporți bobine ață 10 6 4 2 2 1 1 1

Aria maximă de brodare (mm) 360 x 200 (360 x 360*) 300 x 200 200 x 200 240 x 360 200 x 300 160 x 260 130 x 180 100 x 100

Număr de gherghefe incluse standard 4 4 6 2 2 1 1 1

Viteza maximă de coasere (împunsături/minut) 1000 1000 1000 1050 1050 850 650 400

Tip Display IPS LCD-Touch 16 Milioane Culori IPS LCD-Touch 16 Milioane Culori LCD-Touchscreen 260.000 Culori IPS LCD-Touch 16 Mio. Farben LCD-Touchscreen 260.000 culori LCD-Touchscreen color LCD-Touchscreen color LCD-Touchscreen color

Dimensiuni display 10,1 țoli 10,1 țoli  7 țoli 10,1 țoli 7 țoli 3,7 țoli 3,7 țoli  3,7 țoli

Iluminare LED (număr) 5 3 4 7 6 2 2 1

Brodare cu braț liber (pe produs finit) ü ü ü

Introducere suveică vertical (graifer rotativ) vertical (graifer rotativ) vertical (graifer rotativ) orizontal (graifer rotativ) orizontal (graifer rotativ) orizontal (graifer rotativ) orizontal (graifer rotativ) orizontal (graifer rotativ)

Dispozitiv de introdus ața în ac automat automat automat automat automat Extra Confort Extra Confort Extra Confort

Tăierea automată a aței ü ü ü ü ü ü ü ü

Senzor de rupere a aței ü ü ü ü ü ü ü ü

Senzor de rupere a firului bobinei ü ü ü ü ü ü ü ü

Cameră video pentru poziționarea broderiei ü

Cameră cu funcție de scanare ü

Led pointer pentru poziționarea exactă a 
broderiei integrată în picioruș integrată în picioruș integrat în piciorușul de broderie integrat în piciorușul de broderie picior de broderie optional

Dispozitiv automat de bobinare opțional opțional ü
 (integrat și independent)

ü 
(integrat și independent)

ü 
 (integrat și independent) ü ü ü

Porturi USB PC & 2x USB (high speed) PC & 2x USB (high speed) PC & USB 2x USB-dispozitiv de stocare PC & dispozitiv de stocare USB dispozitiv de stocare USB dispozitiv de stocare USB dispozitiv de stocare USB

Fonturi incluse (de broderie) 37 37 20 24 (2 chirilice) 17 11 11 10
Nr de broderii incluse in masina si in Brother Solution 
Center (gratuite la achizitii mii de modele, transfer 
prin USB)

757 640 305 727 224 138 138 125

Număr combinații chenare 140 140 140 140 140 140 140 140

Previzualizare realistă a modelului de broderie ü ü ü ü ü ü ü

Prelucrare model broderie (mărime, rotire, oglindire) ü ü ü ü ü ü ü ü

Selectare mărime text (L-M-S) ü ü ü ü ü ü ü ü

Funcții prelucrare text - mai multe rânduri, 
orientare text (L-M-R) ü ü ü ü 

(M)
ü 

(M)
ü 

(M)
ü 

(M)
Tăiere pași săriți ü ü ü ü ü

Tutoriale video ü ü ü ü ü

Transformarea în broderii cu o singură culoare ü ü ü ü ü

Sortarea culorilor de ață ü ü ü ü

Elaborarea unui tabel individual al culorilor de ață ü ü ü ü

Operare cu mouse USB ü ü ü ü ü

Set pentru broderie liberă și quilting opțional

Funcție Stippling My Design Center se poate activa 
cu optionalul PRSCANFKIT1 braț liber (opțional) automatic

Masă extensie ü opțional opțional

Carcasă / husă protecție husă vinil husă vinil husă vinil husă vinil

Schimbare culori ü ü ü 
(cu Funcția Favorit)

Cadru mobil cu role opțional opțional opțional

Gherghef de brodat pe șepci opțional opțional opțional

Set de gherghefuri rotunde opțional opțional opțional
Gherghef pentru brodat modele 
de tip bandă (borduri) opțional opțional opțional opțional opțional opțional opțional

Gherghef magnetic opțional opțional opțional

Gherghef pentru brodat pe articole cilindrice opțional opțional opțional

Gherghef Jumbo 360x360 mm opțional
Set de 4 gherghefe mici compacte S, 
pentru zone mai greu accesibile opțional opțional ü

Gherghef pentru pantaloni / mâneci opțional opțional

Gherghef tip clemă opțional opțional opțional

Suport de prindere față-verso M opțional opțional opțional (cu free software update) ü

WLAN WiFi ü

MAȘINI DE BRODAT - TABEL COMPARATIV Pentru mai multe detalii și oferte 
consultați www.cusutsibrodat.ro



Surfi lat la 3-/4 fi re
Sistem de ghidaj codat pe culori diferite de ață
Sistem ajutător pentru introdus ața în ac 
la greiferul inferior
Mecanism de transport diferențial
Execuție surjet
Compartiment accesorii integrat
Buton de ajustare a lățimii si lungimii cusăturii

Surfi lat la 2/3/4-fi re
Prelucrarea profesională a aproape tuturor 
tipurilor de țesături

Dispozitiv de introducere a aței în ac
lampă LED cu tehnologie nouă, pentru o 
iluminare perfectă

Mecanism de transport diferențial
Braț liber la coasere (mânecar)

1034DX 4234D

MAȘINI DE SURFILAT ȘI ACOPERIRE

Surfi lat la 3-/4 fi re
Sistem de ghidaj codat pe culori diferite de ață
Sistem ajutător pentru introdus ața în ac 
la greiferul inferior
Mecanism de transport diferențial
Execuție surjet
Braț liber (mânecar)
Lățimea cusăturii 5-7 mm

2104D

CV3440 CV3550

4, 3 sau 2 fi re/ațe, 
acoperire doar pe dosul materialului

Spațiu generos de lucru 
până la 155 mm lungime

Presiunea piciorușului presor reglabilă

Braț liber

Mecanism de transport diferențial

Mașina de acoperire CV3440 pentru 
cusături decorative și utilitare. 
Pentru toate tipurile de material cu:

5, 4, 3 sau 2 fi re/ațe, acoperire pe față 
și pe dosul materialului

Spațiu generos de lucru 
până la 155 mm lungime

Braț liber

Presiunea piciorușului presor reglabilă

Mașina de acoperire CV3550 pentru 
cusături decorative și utilitare. 
Pentru toate tipurile de material cu:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.brothersewing.eu

Calea Rahovei nr. 240, corp D, etaj 1, sector 5, 
Cod poștal 050911, București
Telefon: 021-232.38.72 / 021-232.38.44
Email: info@cusutsibrodat.ro
www.cusutsibrodat.ro  ǀ  www.brorom.ro


