Productinfo
SINGER® C430 Professional
Computergestuurde naaimachine met
elegant design, 810 steken waaronder
5 lettertypes.

De SINGER® C430 naaimachine heeft fantastische, gebruiksvriendelijke functies plus een groot
aantal steken en lettertypes voor eindeloze, creatieve mogelijkheden. Wat u wilt, kunt u maken, van
mode en accessoires tot aan kostuums, kunstwerken, quilts en woondecoraties.

Functies & Eigenschappen
Details

Omschrijving

810 steken

Baissteken, rekbare steken, knoopsgaten en decoratieve steken inclusief 5
naailettertypes voor teksten en monogrammen.

Geheugencapaciteit met
bewerken

Combineer steken en teksten om projecten te personaliseren.

Eénstaps knoopsgat

Maar liefst 13 verschillende soorten éénstaps knoopsgaten voor verschillende
projecten. Het resultaat is altijd identiek.

LCD display met naaiadvies

Het heldere display toont de gekozen steek, steekbreedte en –lengte, de aanbevolen
naaivoet en meer.

Steekverlenging en spiegelen

Veel steekpatronen kunnen worden velengd of worden gespiegeld voor nog meer
creatieve mogelijkheden.

Heavy Duty metalen frame

Sterk en duurzaam. Zorgt bovendien voor meer stabiliteit.

Ingebouwde draadinsteker

De draad wordt probleemloos door de naald geregen. Het voorkomt vermoeide ogen
en is een echte tijdbespaarder!
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Snelheidscontrole

Stel de machine in op minimale of maximale snelheid voor volledige controle.

Verzinken transporteur

De transporttanden kunnen worden verzonken voor het aannaaien van knopen,
naaien uit de vrije hand en meer.

Tweelingnaaldbeveiliging

Past de steekbreedte automatisch aan voor het gebruik van een tweelingnaald om
naaldbreuk te voorkomen.

Naaldstop boven/onder

Laat de naald in of boven de stof stoppen. Aan u de keus.

StayBright™ ledverlichting

Duurzame en heldere verlichting zonder hinderlijke schaduw.

Inclusief accessoires

Inclusief universele naaivoet, knoopsgatenvoet, ritsvoet, cordonsteekvoet en
blindzoomvoet. Ook de volgende accessoires worden meegeleverd: pakje naalden,
tornmesje, borsteltje, schroevendraaier, extra SINGER® klasse 15 spoeltjes, kleine en
grote spoelhouder, vilten schijfje voor garenpen en extra garenpen. Accessoires
kunnen handig worden opgeborgen in de afneembare accessoiredoos.

Online handleiding

Uw complete instructiehandleiding is online beschikbaar en op ieder moment te
bekijken of te downloaden.
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