Functies en voordelen PFAFF® creative™ 2.0
“Stap een andere wereld binnen”
•

Het originele IDT™! Ingebouwd
dubbel transport: al 40 jaar, alleen
van PFAFF®! Absoluut gelijkmatig
stoftransport van onder en van
boven. PFAFF® IDT™ is ideaal
voor quilters en naaiers! IDT™ werkt
met alle steken vooruit of achteruit
en bij iedere steeklengte en -breedte.
Het originele IDT™-systeem van
PFAFF® is direct op de machine
gebouwd. Het kan eenvoudig naar
wens worden in- of uitgeschakeld. Veel PFAFF®-accessoires en -naaivoeten kunnen worden gebruikt
met het IDT™-systeem voor gelijkmatige naden met alle steken op alle stoffen.

•

Innovatief Duits ontwerp. Ervoor gemaakt om naaien eenvoudig te maken en om de
professionele resultaten te bereiken die naaisters willen zien. De PFAFF® creative™ 2.0, met zijn
innovatieve functies, duurzaamheid en gebruiksgemak, doet dat allemaal voor u.

•

Grote werkruimte. Het werkvlak rechts van de naald is enorm groot voor het naaien van grote
werkstukken.

•

Het grootste borduurgebied. De creative™ 2.0 heeft een groot borduurgebied - tot 260 x 200 mm
voor uw unieke, persoonlijke creaties.

•

Veel verschillende prachtige 9 mm-steken. U kunt kiezen uit 153 steken. Met nuttige steken,
knoopsgaten, decoratieve 9 mm brede steken, quiltsteken, kruissteken en ajoursteken.

•

Met meer dan 100 fantastische borduurmotieven. Ze zijn speciaal voor dePFAFF® creative
naai- en borduurmachinelijn gemaakt door mode-ontwerpers.

•

USB-aansluiting. Breng borduurmotieven snel en gemakkelijk over tussen uw creative™ 2.0 en uw
computer met de USB Embroidery Stick.

•

Met USB Embroidery Stick. De USB Embroidery Stick heeft 1 Gb ruimte; alle motieven die bij de
machine worden geleverd passen erop plus nog veel meer.

•

Draden afsnijden. Snijdt automatisch de boven- en onderdraad af bij een druk op een toets of
waar u dat hebt ingeprogrammeerd.

•

Sprongsteken afsnijden. De sprongsteken worden bij borduren automatisch afgesneden en de
draaduiteinden worden naar de onderkant van de stof getrokken voor een snelle, nette afwerking.

•

Automatische persvoetlichter. Brengt de naaivoet automatisch omhoog tot draaihoogte
wanneer is ingesteld dat de naald in de stof moet stoppen. De naaivoet gaat omhoog aan het einde
van een naad of borduurmotief en nadat de draden zijn afgesneden.
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•

Extra hoge stand naaivoet. Brengt de naaivoet naar de hoogste stand om eenvoudig dikke
stoffen onder de naaivoet te kunnen leggen.

•

Twee standen voor naaien uit de vrije hand (Free-motion). Kies tussen Sensormatic en
verend naaien uit de vrije hand voor de beste resultaten met verschillende technieken en stoffen.

•

Steekbreedtebeveiliging. Beperkt de steekbreedte tot naald in het midden en rechte steek wanneer
u een steekplaat en/of naaivoet voor rechte steken gebruikt om te voorkomen dat de naald breekt.

•

Steekpositie. Verplaatst de hele steek naar rechts of naar links om decoratieve steken goed uit te
lijnen.

•

Automatisch afhechten. Hecht automatisch af aan het begin en/of het einde van een naad voor
een snelle en gemakkelijke afwerking.

•

Stekenreeksen en geheugens. Combineer tot 40 steken en/of letters en sla ze op in één van de
10 reeksgeheugens - naai ze in één stap steeds opnieuw.

•

Persoonlijke steekinstellingen. Verander de instellingen van ingebouwde steken zoals u dat
wilt. Sla ze op in één van de 10 persoonlijke stekengeheugens.

•

Programmeer opdrachten in reeksen. Programmeer stops, draden afsnijden of afhechtingen
in een stekenreeks. Uw reeks doet precies wat u wilt, steeds opnieuw.

•

2 ingebouwde naai-alfabetten. Hoofdletters, kleine letters plus cijfers en symbolen om al uw
naaiprojecten een persoonlijke noot mee te geven.

•

Naald omhoog/omlaag. Druk op de toets om de naald automatisch omhoog of in de stof te
laten stoppen om te kunnen draaien, appliqueren enz. U kunt ook het voetpedaal gebruiken om de
naald omhoog of omlaag te brengen.

•

Tapering van alle decoratieve 9mm-steken! Vergroot of verklein de breedte geleidelijk aan
het begin en/of het einde. Kies verschillende hoeken voor meer creatieve mogelijkheden.

•

Tweelingnaaldprogramma. Past automatisch de steekbreedte aan om te voorkomen dat de
naald breekt.

•

Permanent achteruitnaaien. U hebt uw handen vrij om de stof te geleiden.

•

Knoopsgat Sensormatic. Maakt prachtige knoopsgaten in alle soorten stof die herhaald
kunnen worden.

•

37 naaldposities. Variabele naaldposities voor nauwkeurig naaien. Perfect voor doorstikken,
quilten, ritsen enz.

•

Spoelen vanaf de naald. U hoeft niet opnieuw in te rijgen als u direct vanaf de naald opspoelt.
Het spoelen stopt automatisch wanneer uw spoel vol is.

•

Grote steekplaat. Markeringen links en rechts van de naald helpen u de stof te geleiden.
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•

Knoopmeter. Bepaal snel de grootte van uw knoopsgat met behulp van de knoopmeter.

•

Twee ingebouwde garenpennen. Voor naaien met een tweelingnaald of speciale naaitechnieken.

•

Rijgen in de borduurring. Rijg stof op een versteviging die al in de borduurring is gespannen.
Ook zeer geschikt voor gebreide stoffen of andere stoffen die u liever niet in de borduurring spant.

•

Borduurringposities. Plaatst de borduurring gemakkelijk zo, dat u de spoel kunt vervangen, om
een applicatie kunt knippen of naar het midden van het motief kunt gaan.

•

Met 1 borduurlettertype. Hoofdletters, kleine letters plus cijfers en symbolen om al uw
borduurprojecten een persoonlijke noot mee te geven.

•

Motief plaatsen. Verplaatst het borduurmotief in vier richtingen en roteert het in stappen van
90 graden.

•

Schaalverdeling motief. U kunt het motief tot 20% vergroten of verkleinen ten opzichte van de
originele afmetingen.

•

De exacte positie bepalen. Controleert de exacte positie van het borduurmotief op de stof in de
borduurring. Handig wanneer u meerdere motieven naast elkaar moet plaatsen.

•

Door het hele motief. Waar uw creative™ 2.0 ook is in het borduurmotief, u kunt altijd steek
voor steek of tussen de kleurblokken stappen, vooruit of achteruit, om alleen een gedeelte van het
motief te borduren.

•

Meerkleurige of monochrome borduurmotieven. De keuze is aan u! Stel uw creative™
2.0 in op monochroom om het hele motief in één kleur te borduren zonder kleurstops.

•

Twee lampjes. Speciaal ontworpen heldere lampjes verlichten het hele werkgebied zonder
schaduwen.

•

Verlicht grafisch display. Het grafische display geeft de steek op ware grootte weer met alle
belangrijke informatie erbij. Het geeft ook de monochrome afbeelding van het borduurmotief weer.

•

Transporteur verzinken vanaf de buitenkant. Handige plaats om de transporteur te
verzinken vanaf de voorkant van de machine. Ideaal voor meanderen, borduren uit de vrije hand of
stoppen.

•

Elektronische draadspanning. De bovendraadspanning wordt elektronisch ingesteld voor
verschillende steken - maakt naaien makkelijk.

•

Eenvoudige stekenselectie. Snel en gemakkelijk steken en borduurmotieven selecteren met de
Directe Keuzetoetsen.

•

Boven- en onderdraadsensor. Waarschuwt u wanneer uw boven- of onderdraad bijna op is.

•

Snelheden. Pas de naaisnelheid aan voor speciale garens of technieken of volgens uw eigen voorkeur.

•

Steek opnieuw beginnen. Keert onmiddellijk terug naar het begin van uw geselecteerde
steek,reeks of borduurmotief.
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•

Afbeelding spiegelen. Spiegel de steek of het borduurmotief horizontaal en/of verticaal voor nog meer
creatieve mogelijkheden.

•

Elektronische naaldkracht. Volle naaldkracht bij alle snelheden met volledige controle.

•

Talen. U kunt kiezen uit 14 verschillende talen in het instellingenmenu.

•

Info-toets. Druk op de toets om belangrijke naaiadviezen op het verlichte grafische display te kunnen
bekijken.

•

Ingebouwde draadinsteker. Maakt het inrijgen van de naald snel en gemakkelijk.

•

Naaivoeten vast-/losklikken. Vervangen is gemakkelijk – er zijn geen schroeven of gereedschap nodig
– klik de naaivoet gewoon vast of los.

•

Bovengeladen spoel. Eenvoudige toegang voor het verwisselen van spoelen.

•

Ingebouwde accessoiredozen. Grote dozen om uw accessoires bij de hand te houden, met uitneembare
vakjes voor naaivoeten en spoelen.

•

Bijgeleverde extra naaivoeten. 0A Standaardvoet met IDT™, 1A Siersteekvoet met IDT™, 2A
Siersteekvoet, 3 Blindzoomvoet met IDT™, 4 Ritsvoet met IDT™, 5A Knoopsgatvoet Sensormatic, 5M
Handmatige knoopsgatvoet, Free-motion/Stopvoet, 7 Rolzoomvoet met IDT™.

•

Bijgevoegde borduurringen. creative™ 120 Square Hoop (120 x 120mm) en creative Elite Hoop (260 x
200 mm). Alle borduurringen hebben ‘quick release’ om de stof eenvoudig opnieuw te kunnen spannen.

•

Met 4D™ QuickFont. Gebruik de computer en 4D™ QuickFont om TrueType-lettertypen van uw computer te
veranderen in borduurlettertypen.

•

Met 4D™ Organizer. Organiseer uw motiefbestanden in uw computer, zet motieven om in
afbeeldingsbestanden, druk catalogi af en nog veel meer.
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