NV870 Special Edition
• Automatisch afknippen van sprongsteken
• Borduurgebied van 160 x 260 mm
• Inlcusief 11 lettertypen
• Inlcusief 138 borduurmotieven
• LCD-kleurentouchscreen
• Geavanceerd draadinrijgsysteem
• Inclusief 3 borduurramen

Grote borduurprojecten in een
handomdraai.
Een volledige borduurmachine geeft u de vrijheid
om de prachtigste werkstukken te creëren;
eenvoudig en snel!
Als u overweegt om een borduurmachine naast uw bestaande naaimachine aan
te kopen, dan is de Innov-is NV870 Special Edition de perfecte oplossing. Met een ruim
borduurgebied en een grote werkruimte voor grote projecten. De Innov-is NV870SE is
supersnel en beschikt over een helder kleurentouchscreen.

Belangrijke functies
• Beheer alle functies op het
kleurentouchscreen.
• Voer diverse bewerkingen uit door
patronen te combineren, roteren,
vergroten/verkleinen, spiegelen en
meer.
• Niet nodig om draden af te knippen
met de hand - nagenoeg alle
sprongsteken worden automatisch
afgeknipt.
• Kies uit 18 voorgeprogrammeerde
talen.
• Het grote borduurgebied van
160 mm x 260 mm biedt ruimte
voor grote, complexe motieven.
• Met een snelheid van 850 steken
per minuut; snel en nauwkeurig
borduren.
• Maak een keuze uit de borduurraam
afmetingen en de Innov‑is NV870SE
geeft direct aan welke beschikbare
patronen in het gekozen
borduurraam passen.

Prachtig borduurwerk,
een plezier om
te maken!

• Automatisch draadspanning
aanpassing
• De Innov-is NV870SE beschikt
over boven- en onderdraadsensors die u informeren wanneer
het garen is gebroken of bijna op is.

Functies en
mogelijkheden

Voorgeprogrammeerde borduurmotieven

Snel bewerken van lettertypes

Automatische borduurraam selectie

Automatisch afknippen van sprongsteken

138 Voorgeprogrammeerde borduurpatronen,
met een keuze uit bloemen, dieren, quilt- en
stijlvolle moderne borduurpatronen.

Bewerk gemakkelijk teksten voor uw project.
Schik uw ontwerpen. Grootte, tussenruimte en
lettertype kunnen voor elke letter worden
aangepast.

Toon in één oogopslag welke borduurpatronen
in de geselecteerde borduurraamafmeting
passen.

De Innov-is NV870SE beschikt over een
automatische functie om sprongsteken af te
knippen. Dat spaart veel tijd uit!

Kaders en omrandingen

Geavanceerde draadinrijger

Quilt patronen

Inclusief 3 borduurramen

10 kaders en 14 diverse omrandingen om uw
borduurwerk een bijzondere afwerking te geven.

Volg gewoon de aanduidingen, druk het
hendeltje in en de draad wordt voor u
ingeregen.

Creëer prachtige quilts met de 7 ingebouwde
quiltpatronen. Het 150 x 150 mm borduurraam
(inclusief) is perfect voor het borduren van
quiltblokken.

Borduur, quilt en personaliseer naar hartelust
met de 3 meegeleverde borduurramen. Voor
grote projecten: 160 x 260 mm, voor gemiddeld
grote ontwerpen of quiltblokken: 150 x 150 mm
en een borduurraam van 100 x 100 mm voor de
kleinere projecten.

11 Lettertypen

USB-poort

Groot borduurgebied

Realistische weergave

Geef uw projecten een persoonlijk tintje en
maak een keuze uit het ruime assortiment
lettertypes. Ideaal voor initialen, namen, wensen
enz.

Plaats een USB-stick om uw borduurpatronen
vanaf de pc te borduren.

Met het ruime borduurgebied van 160 x 260 mm
creëert u moeiteloos fantastische grote
ontwerpen.

Bekijk uw ontwerpen vooraf in kleur en zoom in
om zelfs het kleinste detail te zien.

Geef uw leven meer
kleur en stijl
De Innov-is NV870SE maakt uw (ontwerp)dromen werkelijkheid – in een mum van tijd.
Geef alledaagse voorwerpen, zoals kussens, quilts en lampenkappen, kleur en stijl.
Ontdek de kunstenaar in uzelf.
Met een uitgebreide reeks ingebouwde borduurmotieven biedt de Innov-is NV870SE
zoveel creativiteit. Selecteer uit de serie dierenpatronen, bloemmotieven of andere
feestelijke borduurmotieven en breng kleur en stijl aan op ieder project dat wat
levendigheid kan gebruiken! Aan u de keuze!

Meegeleverde
accessoires
Bij de Innov-is NV870SE zitten talloze
accessoires
• Tornmesje
• Spoel
• Naaldsetje
• Schoonmaakborsteltje
• Kloshouders (groot, medium, klein)
• Klosnetje
• Schaartje
• Schroevendraaierset
• Borduurvoet ‚U‘ (op machine)
• Borduurraam en -raster van 160 x 260 mm
• Borduurraam en -raster van 150 x 150 mm
• Borduurondergaren
• Stofhoes
• Elektriciteitssnoer
• Accessoires etui
• Bedieningshandleiding
• Beknopte bedieningshandleiding

Op zoek naar nog meer creativiteit? Bekijk ons aanbod aan extra handige
optionele accessoires op sewingcraft.brother.eu

‘At your side’ support
en ondersteuning

Bij Brother ondersteunen
wij u graag tijdens uw
ontwerpproces. Onze
instructievideo’s en
Support-App zijn maar een
klik van u verwijderd –
download de App vandaag
nog!
Voor meer informatie: neem contact op met uw erkende Brother dealer
of bezoek sewingcraft.brother.eu.

@brothersewingcraft

Nederland: @brothersewing.nl
België: @brothersewing.be.nl

Uw Brother dealer:

Brother Sewing Machines Europe GmbH · Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 · 61118 Bad Vilbel · Germany · website: sewingcraft.brother.eu

Deze documentatie kan abusievelijk onnauwkeurigheden of typefouten bevatten en is onderhevig aan veranderingen. Toepassingen en accessoires kunnen verschillen per land.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle verklaringen zijn geldig op het moment van afdrukken. Laatste wijziging 2020.04. #ZLLNV870SENL

• Borduurraam en -raster van 100 x 100 mm

