
PR670EC
Tek Kafa 6 İğne Profesiyonel Nakış Makinesi

• 300 x 200 mm nakış alanı
• 10.1” LCD dokunmatik ekran
• Dakikada 400’den 1000 vuruşa
    kadar dikiş hızı 
• Endüstriyel hızlandırma
• Otomatik iplik takma sistemi
• Hafızasında 37 değişik yazı karakteri
• Kolay kullanım için “LED pointer” sistemi

Profesiyonel Nakış Makinesi

Hızlı ve zahmetsiz nakış ile
profesyonel sonuçlar alacaksınız.

PR670EC



Benzersiz tarznızı ifade edin!

Artık benzersiz süslemeleri 
kolayca oluşturabilirsiniz

Hafizasında 37 değişik yazı karakteri
37 adet yazı karakteri ve yazı efekti ile projelerinizi 
özelleştirebilirsiniz.Tüm projelerinizi geniş 
çeşitli yazı karakterlerini kullanarak yazılar 
oluşturabilirsiniz.

Ekran üzerinde deseni kişiselleştirme
Metini düzenlemede dahil sınırsız kolaylıkların 
keyfini çıkartın. Dizaynları 0.1, 1, 10, 90 derecelik 
hassasiyetle açılandırabilir, dizayn ölçülerini 
değiştirebilir, çeşitli nakış kombinasyonları 
oluşturabilirsiniz.

Üstün özellikler
Çok renkli deseni tek renk nakışa dönüştürebilir, 
ayrıca makine kapanıp açıldığında otomatik 
olarak nakış deseni kaldığı yerden devam edebilir.



Tutku ile kişiselleştir!Geniş nakış alanı (300 x 200 mm)
Büyük nakış dizaynları yaratmanıza olanak tanır ve ceketten tişört, 
çorap ve bebek kıyafetlerine kadar çalışmalarınızda size esneklik 
sağlar.

En iyisini keşfet. 
Nakışınız size özgü olsun.
PR670EC nakış makinesi küçük yada evde yapılan işleri ve dikişe istekli herkes 
için mükemmel seçenektir. Çabuk düzenlenen, hızlı çalışan PR670EC geleneksel 
tek iğne makinelerle karşılaştırıldığında büyük ve çok renkli desenleri minimum 
iplik değişimi ile nakışı işleyebilir, bu da verimliliğinizi artırır. Ayrıca kişiselleştirebilme 
özelliğiyle yaratıcılığınızın keyfini çıkartabilirsiniz.

 
Opsiyonel Aksesuarlar gerekli. 
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Doğal aydınlatma sistemi
Dahili parlak LED ışık çalışma ortamınıza etkileyici 
doğal aydınlatma sağlar.

Kullanma Kılavuzu Videosu
LCD dokunmatik ekranında 17 adet faydalı ve 
bilgilendirici kullanma kılavuzu videolarını kolayca 
bulabilirsiniz.

Kutu içindeki nakış kasnakları ile birlikte
İşinizin türüne göre ideal nakış kasnağı seçebilirsiniz. 
4 çeşit kasnak dahildir. 300 x 200 mm,
180 x 130 mm, 100 x 100 mm ve 60 x 40 mm.

Şapka kasnağı
Şapkalara kolayca nakış işleyebilirsiniz.
Nakış alanı 130 x 60 mm’dir.

Otomatik iplik takma sistemi
Basitçe otomatik iplik takma tuşuna basın, üst iplik 
kolayca ve hızlı bir şekilde iğneye takılacaktır.

Silindir kol
Şapka, çanta, gömlek kolları, pantalon paçaları v.b. 
ürünlere nakış işleme kolaylığı sağlar.

“LED pointer” sistemi
İğnenin konumunun tam olarak nerede olduğunu 
size gösterdiği için ürünün üzerine yapacağınız 
nakışı mükemmel şekilde yerleştirmenizi sağlar.

Otomatik iplik kesici
Üst ve alt iplikler nakış dizayını işlenirken her renk 
değişiminde otomatik olarak kesilir.

10.1 inch yüksek çözünürlüklü IPS LCD 
dokunmatik ekran 
HD dokunmatik ekranda tasarımınızı önizleme 
yapabilirsiniz, size canlı ve net görüntüyü sağlar. 
Kendi tasarımınızı ve dahili desenleri küçük resim 
ekranında net bir şekilde görebilirsiniz.

Endüstriyel seviye hızlandırma
Mükemmel nakış tasarımı şimdi daha hızlı – 7 saniyede maksimum nakış hıza ulaşır. İplik kesildikten 
sonra makina maksimum nakış hızına ulaşır. Hızı endüstriyel nakış makinesi ile kıyaslanabilir.



Özellikler Açıklamalar PR670EC PR1050X

1 İğne sayısı Çok renkli nakış desenleri hızlı ve kolayca uygulanabilir. 6 10

2 Dakikada 1000 dikiş ve 
üzeri nakış hızı Değişken hızlar, düz 400 den 1000 spm, şapka ve kerepçe kasnaklar 400 den 600 spm

3 Geniş nakış alanı Büyük nakış dizaynları yaratmaya olanak tanır ve projelerinizde size kolaylık sağlar. 300 x 200 mm 360 x 200 mm

4 Geniş dokunmatik renkli 
ekran

Geniş LCD ekran sayesinde uygulamalar ile ilgili eğitici bilgilere ve tüm kullanım kılavuzu videolarına hızlı ve 
kolayca ulaşabilirsiniz. 135 x 216 mm 135 x 216 mm

5 Yüksek çözünürlüğe sahip 
LCD dokunmatik ekran Nakış uygulamaları için mükemmel bir görsel performans sunar. 800 x 1280 piksel

(her mm2 ’ye 35 nokta)
800 x 1280 piksel

(her mm2 ’ye 35 nokta)

6 Özel otomatik iplik takma 
sistemi Basitçe otomatik iplik takma tuşuna basın, üst iplik emniyetli ve hızlı bir şekilde iğneye takılacaktır.

7 Otomatik iplik kesici Üst ve alt iplikler nakış işlenirken her renk değişiminde otomatik olarak kesilir.

8 Dahili yazı karakter stilleri Tüm projelerinizde geniş çeşitli yazı karakterlerini kullanarak yazılar oluşturabilirsiniz. 37 37

9 Dahili nakış kasnak 
desenleri Daire yada kare gibi farklı kasnak şekillerle birlikte çeşitli dikişleri birleştirilebilir. 10 şekil

14 dikiş tipi
10 şekil

14 dikiş tipi

10 Dahili monogram stilleri 2 yada 3 farklı yazı karakterini birleştirip monogram dizaynlar oluşturulabilir. Ayrıca monogram çerçevelerde 
eklenebilir.

3 yazı karakteri &
15 çerçeve

3 yazı karakteri &
15 çerçeve

11 Dahili nakış dizaynları Projelerinizi oluştururken hızlıca ve basitçe nakış makinelerinde bulunan alfabe, çerçeve ve nakış dizaynlarını 
seçebilirsiniz. 640 dizayn 647 dizayn 

12 Ekranda kişisel dizaynlar Etkileyici kişisel dizaynlar için ekranı kullanarak dizaynlarınıza yazılar ekleyebilir, dizaynları 0.1, 1, 10, 90 derecelik 
hassasiyetle açılandırabilir, dizayn  ölçülerini değistirebilir, çeşitli nakış kombinasyonları oluşturabilirsiniz.

13 Ayrı dikiş destekleri
Kolay kullanımlı dokunmatik ekranda seçtiğiniz nakış dizaynı içindeki dikiş yada renk gruplarını arayabilir, 
istediğiniz kısmı işlemek için seçebilirsiniz. Kolay kullanımlı dokunmatik ekranda kişisel dikişli diz aynılerleme 
çubuğu, renk blokları, yada binlerce dikiş gruplarını arayabilirsiniz.

14 Aplike fonksiyonu Çok renkli aplikeler yaratabilir mükemmel rozetler ve madalyonlar hazırlayabilirsiniz.

15 Tek renk nakış işleme Istediğiniz her dizaynı tek renk nakış dizayınına dönüştürebilirsiniz.

16 USB bağlantı USB bellekten yada bilgisayardan tasarımlarınızı yükleyebilirsiniz.

17 SD kart uyumluluk SD kart yavasından PES formatı dizaynları yükleyebilirsiniz.

18 Link bağlantı yeteneği PE-design yazılım programı sayesinde birden fazla nakış makinesine tek bir bilgisayardan oluşuturulan deseni 
bağlayabilir (makineleri ayrı ayrı satın almanız gerekir).

19 Gruplama / guruptan 
çıkarma Desenleri birleştirip yeni bir tasarım yapabilir ya da bir deseni parçalarına ayırabilirsiniz.

20 İplik sistemi Kolay iplik takma sistemi, iplerin birbirine karışmasını ve düğümlenmesini önler ve iplik tansiyonu ile iplik 
gerginliği dengede kalır.

21 Geniş tablası Geniş ve ağır projelerinizi kolaylıkla destekler. Opsiyonel

22 LED pointer sistemi İğnenin düşeceği noktayı rahatlıkla görebilmenizi sağlar.

23 Dahili kamera İğnenin düştüğü noktayı görüntüleyerek kasnak alanını tarayabilir ve deseninizi konumlandırabilirsiniz.

24 Kamera ile arka planı 
tarama

Kasnağın içindeki kumaşı tarayıp ekranında görüntüleyebilir, nakışa başlamadan önce kolayca tam konumlama 
yaparak deseni yerleştirebilirsiniz. Karmaşık desenlerde ya da köşe konumlamada size büyük kolaylık sunar.

25 Kamera ile canlı 
konumlandırma fonksiyonu

Ekran üzerinde kumaşı eş zamanlı olarak görüntüleyip desenin tam istediğiniz yere mükemmel ve kolay bir 
şekilde konumlandırılmasını sağlar. Canlı kamera sistemi ile kasnağa germiş olduğunuz ürününüzün üzerine 
nakış desenlerini aynı anda görerek kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

26 Kamera konumlandırma 
sensörü İstediğiniz açıda doğru yere nakışı çevirip yerleştirebilirsiniz.

27 LED iplik göstergeleri

Çok renkli LED ışıkları bunları destekler: 
• Kopan ipliğin pozisyonunu gösterir 
• Değişmesi gereken iplik rengini gösterir 
• Her iplik pozisyonu için gerekli iplik rengini gösterir

28 Manuel renk sıralaması İğne numaralarına göre renkleri atayabilirsiniz. Hep aynı renkleri yada surekli aynı dizaynı kullanınca faydalıdır.

29 Hız ayarlaması Özel ipliklerin kullanım için her bir iğneye ayrı nakış devri ayarlayabilirsiniz.

30 Çok satırlı metin girişi Metin satırları oluşturup sola ortaya ve sağa hizalanabilir.

31 İplik rengi sınıflandırma 
sistemi Renk değişikliği sayısını en aza indirerek nakış işleme süresini azaltır.

32 Dikiş simülatörü Ekranda nakış deseninin nasıl işleneceğini gösterir.

33 İplik takma fonksiyonu’nun 
kapatılması Profesyonel ince iğneyi (#70dan daha ince) kullanırken iplik takma sistemini yanlış kullanımdan korur.

34 Dikiş sayısı Bir tasarımı yeniden boyutlandırırken makine otomatik olarak iğne vuruş sayısını hesaplar.

35 Endüstriyel seviye 
hızlandırma Yeni yüksek hızlandırma özelliği ile nakışı daha hızlı tamamlayabilirsiniz.

36 Seçimi kaldırma Zamandan kazanmak için gereksiz alanları pas geçebilirsiniz.

37 Renkleri gruplama Tek bir tuşla farklı yerlerdeki aynı rengi işlemek için kullanılır.

38 Renkleri karıştırma Gelişmis fonksiyon ile nakış dizaynı için yeni renk şemaları seçin. Ekrandaki renk kombinasyonlarından birini 
seçebilirsiniz, Random, Gradient, Vivid ve Soft

Sizin için uygun modeli seçin

*Brother Solution Center’dan ücretsiz yazılım güncellemesi yaptıktan sonra mevcuttur.
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Kompakt Kasnaklar 
Ceplere ve kollara yazı karakterlerini kullanmak ve 
nakış işlemek için idealdir. 70 x 41 mm (oval),
50 x 50 mm (oval), 44 x 38 mm (oval),
33 x 75 mm (oval)

PE-Design Nakış Tasarım Yazılım Programı
Brother’in nakış tasarım yazılım programları yeni 
başlayanlardan profesyonel kullanıcılara kadar 
herkes için uygun özellikler sunar.

 Kalıcı etkiyi oluşturun
Opsiyonel aksesuarlar

PR Standı
Bu özel stand, makine kullanımı sırasında titreşimi 
engelleyerek sabit ve dengeli çalışma imkanı 
sağlar. Yüksekliği ayarlanabilir.

Kol Kasnağı
Kollara, pantolonlara, bebek tulumlarına vb. nakış 
işlemek için idealdir.
Kol çerçeve boyutu 70 x 200 mm’dir.

Bordur Kasnağı
Devamlı desenlerin ve çerçeve desenlerinin 
nakışında kullanılır.

Yuvarlak Kasnak Kiti
3 adet kasnaktan oluşur.
Küçük 100 mm, orta 130 mm, büyük 160 mm’dir.

Kelepçe Kasnak  
Ayakkabı, ceket iç cepleri, manşetler, eldiven 
v.b. ürünlerin üzerine nakış işlemek için idealdir. 
Kelepçe kasnak boyutu 45 x 24 mm’dir.

Silindir Kasnak
Normalde nakış işleminin zor olduğu yerlerde 
silindirik kasnağı kullanarak nakış yapılabilir.
Silindir kasnak boyutu 90 x 80 mm’dir.

Manyetik Kasnak (50 x 50 mm)
Kuvvetli tutma gücü, kumaşı yakmaz. Küçük 
şeyleri kişiselleştirmek için idealdir.
E koluna uyar.

Çift taraflı Kerepçe Kasnak M (100 x 100 mm)
Bir tarafı fırça (genel kumaş türü için), diğer tarafı 
lastik tipi (cilalı materyal için) 

Mevcut tüm aksesuarlar için www.brother.com.tr ziyaret edin.




