Farklı küçük çerçevelerle,
daha çok iş daha çok alternatif

VR

Beraberindeki nakış kasnakları:
İşinizin türü ve boyutlarına göre ideal olan nakış
kasnağını seçin.
• 200x200mm (8"x8")
• 100x100mm (4"x4")
Kompakt S Kasnaklar - ceplere ve kollara yazı
karakterlerini kullanmak ve nakış işlemek için
idealdir.
• 70x41mm (2,75"x1,61")
• 50x50mm (1,97"x1,97")
• 44x38mm (1,73"x1,49")
• 33x75mm (1,29"x2,95")

Opsiyonel Aksesuarlar
Şapka kasnağı

Düz çerçeve

Şapkalara kolayca nakış işleyebilirsiniz.
Nakış alanı 130x60mm'dir.

Ceketler ve diğer kalın malzemeler
kolayca 200x200mm ölçüsündeki düz
çerçevede işlenir.

Yuvarlak kasnak kiti
3 adet kasnaktan oluşur.
Küçük 100mm
Orta 130mm
• Geniş 160mm
•
•

Bordür kasnağı
(Sürekli kasnak)
Devamlı desenlerin ve çerçeve
desenlerinin nakışında kullanılır.

Makine standı

Kelepçe kasnak kiti

Bu mobil stant VR’nizi güvenli tutar ve
aksesuarlar ve iplikler için örnek
depolama sağlar.

Ayakkabı, ceket iç cepleri, manşetler,
eldiven v.b. ürünlerin üzerine nakış
işlemek için idealdir.
(Kelepçe kasnak boyutu 45x24mm)

Geniş masa
Battaniye, ceket vb. büyük ve ağır
projelerin desteklenmesi için geniş tablo.
Bu kumaşı sabitlemek için önerilmektedir.

Daha fazla bilgi için, bayinize bakın veya www.brothersewing.eu ziyaret edin.

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

VR
Serbest hareketli dikiş imkanı ve dikili
ürünlere nakış işleyebilmeniz için burunlu
makine gövdesi ile tek iğneli nakış
makinesi.

•
•
•
•
•

Geniş 200x200 mm (8"x8") nakış alanı
Dakikada 1000 dikiş/dakika nakış hızı
Otomatik iplik takma sistemi
İplik rengi sınıflandırma özelliği
Serbest hareketli dikiş ve serbest
yorganlama ve sallama kasnak

Kişisel dokunuşlarla
profesyonel sonuçlar

Otomatik İplik Takma Sistemi
Kolay iplik takma sistemiyle nakışınıza hızlı bir
şekilde başlayabilirsiniz. Makinenizin üzerindeki
iplik takma kılavuzu işaretlerini takip edin ve bir
tuşa basarak iğneye ipliğinizi geçirin.

Evinizde ya da işletmenizde, profesyonel
işlevselliği ile VR nakış makinesi, içinizdeki
potansiyel yaratıcılığınızın kapılarını aralamanızda
en büyük yardımcınızdır.

Yardım Menüsü
Makinenizin içinde bulunan kılavuzlar, temel
kullanım ve kurulum açıklamalarıyla size
yardımcı olur.

Üst ve Alt İplik Sensörleri
Alt iplik bittiğinde ya da üst iplik koptuğunda
sensörler sizi uyarır.

Fonksiyonlar ve Özellikler

Farklı Boyutlarda Kasnak Çeşitleri
Geniş, küçük, dikey ve yatay formlarda kasnak
çeşitleri size, t-shirt ve gömlek cepleri ve kolları,
havlular, plaj çantaları ve daha pek çok bitmiş
ürün üzerine nakış işleme ve yazı yazma imkanı
sunar.

Serbest hareketle dikiş ve
kapitone çalışmasının keyfini yaşayın
VR, isteğe bağlı olarak kullanılan serbest
hareket kiti ile kolayca eller serbest şekilde
yorganlarınıza noktalı çizgiler eklemenizi ya
da kendi tasarımlarınızı ve sanat eserinizi
yaratmanızı sağlayan bir yorganlama dikiş
makinesine dönüştürülebilir.

USB portları

VR hafızasında 305 nakış dizaynı

Kendi tasarımlarınızı makineye ister flash
bellek yardımı ile ister bilgisayarınızdan USB
kablosu ile yükleyebilirsiniz.

Hafızasında dekoratif nakış desenleri, çiçekli
alfabe modelleri de dahil olmak üzere çok
çeşitli tasarımlar bulunmaktadır.

Geniş 200x200mm
(8"x8") nakış alanı

20 değişik yazı karakteri

Desenlerinizi bir kerede işleyebileceğiniz
geniş nakış alanı.

Geniş renkli dokunmatik
LCD ekran
Nakış tasarımlarınızı kolayca düzenleyip
ayarlayabileceğiniz, harfler ekleyip yeniden
boyutlandırabileceğiniz dokunmatik ekran
kolaylığı.

İplik rengi sınıflandırma sistemi
Çok renkli tasarımlarda renk değişikliği
sayısını en aza indirerek nakış işleme
süresini azaltır.

Kolay masura takma

Çok satırlı metin yazma imkanı

Kasnağınızı çıkarmadan masuranızı kolayca
değiştirin.

Manuel olarak yeniden konumlandırmak
zorunda kalmadan birden fazla satırlı metni
yazma imkanı.

• Yorganlar/kapitoneler ve büyük projeler
üzerine serbest hareketli noktalamalar
ekleyin.

Deseni tek renge dönüştürme

Bağımsız masura sarma

• Geniş makine tablası dikiş sırasında
kumaşı desteklemenizi sağlar.

Tek bir tuşa basarak çok renkli bir tasarımı
tek renk olarak işleyebilirsiniz.

Makinenin üzerinde ama makine nakış
yaparken bağımsız olarak hızlı ve kolay
masura sarma imkanı

Bağımsız kol ile nakışlama

4 makaralı iplik standı

Hazır dikili gömlek cepleri, kolları, kot cepleri
v.b. ürünlere nakış işleme kolaylığı sağlar.

Makinenin üzerinde, hızlı iplik değişikliği
yapma imkanı sunan 4 makaralı iplik standı
bulunur.

"LED Pointer" Sistemi

Serbest hareketli dikiş imkanı

İğnenin konumunun tam olarak nerede
olduğunu size gösterdiği için ürünün üzerine
yapacağınız nakışı mükemmel şekilde
yerleştirmenizi sağlar.

(serbest yorganlama ve sallama kasnak) (opsiyonel)

küçük ölçülerde
büyük işler başarır...
A.Ş.

Projelerinizi kişiselleştirmek için hafızasında
20 çeşit yazı karakteri bulunmaktadır.

6 mm

VR'yi serbest hareketli dikiş imkanı ile
yorganlama işlerinizi yapabileceğiniz
makineye dönüştürün.

