
• 100 x 100 mm nakış alanı
• 80 dahili nakış deseni
• Hızlı ayarlı masura ve masura sensörü
• 9,4 cm renkli LCD dokunmatik ekran
• USB bağlantı noktası
• Dakikada 400 nakış hızı
• Kolay otomatik iplik geçirme
• Otomatik iplik kesme

Brother Innov-is NV18E nakış 
makinesi ile hızlı ve kolay bir 
şekilde yüksek kaliteli nakış 
tasarımları oluşturun.

Innov-is NV18E



SÜPER PARLAK LED 
IŞIKLI ÇALIŞMA ALANI
Süper parlak LED aydınlatmalı 
çalışma alanı ile projeyinizi aydınlatın.

NAKIŞ DESENİNİ 
SÜRÜKLE VE BIRAK
Kolay konumlandırma ve düzenleme 
için nakış tasarımını sürükleyip 
bırakma özelliği.

DAHİLİ NAKIŞ 
DESENLERİ VE YAZI 
KARAKTERLERİ
80 dahili nakış deseni,
140 çerceve desen kombinasyonu, 
10 nakış yazı karakteri.

USB GİRİŞİ
Tasarımları USB belleğinizden 
kolayca içe aktarın.

YAZI KARAKTERİ 
DÜZENLEME
Ekrandaki dahili yazı karakterlerini 
düzenleyin, iplik rengini, desenin 
yapılandırmasını ve daha fazlasını 
değiştirin.

DESEN BİRLEŞTİRME
Desenleri ve yazıları ekranda 
kolayca birleştirme.

Manivelaya basınca iplik iğneye 
hemen geçer! Gözünüzü ve 

parmağınızı yormanıza gerek kalmaz.

100 x 100 mm 
maksimum nakış alanı

GELİŞMİŞ İPLİK TAKMA 
SİSTEMİ

RENKLİ DOKUNMATİK EKRAN

NAKIŞ ALANI

Tüm dikiş, nakış ve kapitone işlerinizi yönetmek için 
kullanımı kolay, 9,4 cm renkli LCD dokunmatik 

ekranın keyfini çıkarın. Ayrıca, makineyi öğrenmeyi 
kolaylaştıran dahili yardım talimatları için ekrandaki 

başvuru kılavuzuna erişin.

Birçok özellik + güçlü bir makine = sınırsız imkanlar



Büyülü bir nakış projesi 
yaratmak için her şey ve 
daha fazlası!

BROTHER INNOV-IS NV18E ŞUNLARI İÇERİR:
• Nakış ayağı “Q”
• İğne seti
• Masura (makinede)
• Masura klip (4)
• Dikiş sökücüsü
• Makas
• Temizleme fırçası

• Hazır sarılmış masura (4) 
 (60 gramlık beyaz nakış masura ipliği)
• Ekstra makara pimi
• Nakış kasnağı (orta) 10 x 10 cm
• Mekik (makine üzerinde)

• Tornavida 
• Disk biçimli tornavida
• Aksesuar çantası
• Kullanım kılavuzu
• Hızlı başvuru kılavuzu
• Nakış desen kılavuzu
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Opsiyonel aksesuarlar

Nakış kasnağı “S”

PE-Design nakış programı

Nakış kasnağı 170 x 100 mm

Nakış USB kitaplığı 
Aralarından seçim 
yapabileceğiniz yüzlerce 
muhteşem nakış deseni!

Brother’ın PE-Design 11 
programı hem yeni 
başlayanlara hem de 
profesyonellere uygun 
güçlü özellikler sunar.

60 x 20 mm veya 27 x 33 mm 
boyutlarında nakış işlemeye 
imkan veren bir adet oval nakış 
kasnağı.

Daha da büyük desenleri 
işlemenizi sağlar.


