
Daha tutkulu 
nakış projeleri için

Birlikte verilen aksesuarlar
Innov-is NV800E, bir dizi aksesuarla birlikte gelir

• Dikiş sökücü
• Masura
• İğne seti
• Temizleme fırçası
• Makas
• Tornavida takımı

• Nakış ayağı “U” (makine üzerinde)
• Nakış kasnağı 160 x 260 mm
• Nakış levhası 160 x 260 mm
• Aksesuar çantası
• Kullanım kılavuzu
• Hızlı başvuru kılavuzu (Quick reference guide)

Opsiyonel aksesuarlar
LED pointer'li nakış ayağı
LED işaretçi, iğnenin nereye düşeceğini 
açıkça gösterir ve nakış desenlerinin 
mükemmel şekilde yerleştirilmesini 
sağlar.

2’li iplik pimi Opsiyonel nakış kasnağı
Büyük iplik makarası için ayrılabilir 2’li 
iplik pimi. Hızlı iplik değişimi ve çift 
iğneli dikiş için mükemmeldir.

Innov-is NV800E çeşitli opsiyonel 
kasnaklar ile uyumlu kullanılabilir:

EF75 nakış kasnağı 130 x 180 mm
BF2 bordur kasnağı 100 x 180 mm
SEF150 kapitone kasnağı 150 x 150 mm
EF73 nakış kasnağı 20 x 60 mm
EF74 nakış kasnağı 100 x 100 mm

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

PE-Design nakış programı

Zevk alacağınız 
güzel nakışlar için  

031121

brother.com.tr | brothernakis.com.tr

Nakış iplikleri
Yüksek kaliteli nakış ipliklerinden oluşan 
geniş koleksiyon.

• 160 x 260 mm nakış alanı
• 138 dahili nakış deseni
• Renkli LCD dokunmatik ekran
• Hızlı ve kolay masura sistemi
• Otomatik iplik takma
• 11 dahili yazı karakteri



Kısa zamanda 
büyük nakış projeleri
Mevcut dikiş makinenize çok özellikli nakış 
makinesini ilave edin ve kısa sürede büyük 
projelerin üstesinden gelin.

Innov-is NV800E ile hayal edebiliyorsanız, çok hızlı bir 
şekilde tasarlayabilirsiniz. Minderler, yorganlar ve abajurlar 
gibi günlük eşyalara renk ve stil katın. İçinizdeki sanatçıyı 
keşfedin.

Ana özellikler
Renkli dokunmatik ekrandaki ve 
dokunmatik sensörlü tuş 
takımındaki tüm işlevleri yönetin.

Düzenleme, desenleri birleştirme, 
desen döndürme, boyut, ayna 
görüntüleme ve daha fazlasını 
içerir.

Desenin her detayını görmek için 
yakınlaştırma özelliği ile 
tasarımlarınızı tam renkli ekranda 
önizleyin.

18 yerleşik dil arasından seçim 
yapın.

160 x 260 mm geniş nakış alanı 
sayesinde büyük ve karışık 
desenleri bile kolayca düzenleyin.

Hızlı ve doğru nakış için 
dakikada 850 dikiş nakış hızı.

Otomatik nakış deseni önerisi. 
Gerekli çerçeve boyutunu seçin 
ve yenilikçi NV800E, yalnızca 
seçilen çerçeveye sığacak 
mevcut desenleri vurgulayacaktır.

Otomatik iplik gerginliği ayarlama.

Innov-is NV800E, iplik 
koptuğunda veya bittiğinde uyarı 
veren üst ve alt iplik sensörlerine 
sahiptir.

Çiçekleri, mevsimleri, hayvanları 
ve çok daha fazlasını içeren 
138 dahili nakış tasarımı.

Özellikler 
ve fonksiyonlar

Dahili nakış desenleri

10 çerçeve şekli ve 14 bordür 
stili, nakışınıza orjinallik katmanızı 
sağlar.

Çerçeve desenleri

Çok çeşitli yerleşik yazı tipleri ile 
projelerinize kişisel bir dokunuş 
katın. Monogramlar, isimler, 
duygular vb. için idealdir.

11 yerleşik yazı tipi stili
Bellek veya kart okuyucu / yazıcı 
gibi bir USB cihazı bağlayın ve 
nakış tasarımınızı doğrudan 
makineye yükleyin.

USB bağlantısı

Metni projenize uyacak şekilde 
kolayca düzenleyin. Tasarımlar 
sıralanabilir; boyut, boşluk ve yazı 
tipi, tam kontrol sağlayarak her 
harf için ayarlanabilir.

Fast-font düzenleme

Sadece iplik kılavuzunu takip 
edin, manivelayı indirin ve ipliği 
iğneye sizin için taksın.

Otomatik iplik takma

Hayata renk ve 
stil katın


