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Domowa elektroniczna maszyna do szycia
„SINGER” model XL-550
z modu³em do haftowania

WYPOSA¯ENIE STANDARDOWE MASZYNY
- tamborek 260 mm x 160 mm
- tamborek 100 mm x 100 mm
- stopka do haftowania
- siatki na szpulki z niæmi
- no¿yczki
- przewód USB
- stopka uniwersalna

- stopka do œciegu satynowego
- stopka do zamków b³yskawicznych
- stopka do guzików
- stopka do œciegu krytego
- stopka do dziurek z p³ytk¹ doln¹
- zestaw igie³
- szpuleczki

- tarcze przytrzymuj¹ce szpulki nici
na trzpieniu szpulki
- przecinak dziurki i pêdzelek
- dodatkowy trzpieñ szpulki
- podk³adki filcowe
- œrubokrêt

Opis maszyny do szycia "SINGER" model XL-550
CECHY U¯YTKOWE MASZYNY DO SZYCIA
- 215 wbudowanych wzorów œciegów w³¹cznie
z 6-ma wzorami automatycznego, 1-stopniowego
obszycia dziurki i 1 wzorem dziurki okr¹g³ej
- bardzo du¿a d³ugoœæ p³yty maszyny- 210 mm
- opatentowany system samoczynnego nawlekania
maszyny wraz z automatycznym nawlekaczem ig³y
- system „Drop & Sew” wk³adania nawiniêtej
szpuleczki do bêbenka (wk³adanie od góry)
- automatyczny naprê¿acz nici
- kontrola ig³y podwójnej
- programowanie pozycji ig³y góra / dó³
- opuszczany transporter do haftowania i cerowania
- czujnik stopki dociskowej
- 6-punktowy system oœwietlenia LED

CECHY U¯YTKOWE MODU£U DO HAFTOWANIA
- 125 wbudowanych wzorów haftów i 20 popularnych
wzorów czcionek (liter i cyfr)
- wbudowany alfabet wielojêzyczny (angielski, w³oski,
francuski, niemiecki, niderlandzki, hiszpañski,
turecki, norweski, rosyjski)
- dwa tamborki do haftowania, w tym jeden wyj¹tkowo
du¿y 260 mm x 160 mm (NOWOŒÆ)
- mo¿liwoœæ wykonywania du¿ych haftów
- edycja wszystkich wzorów haftów
- automatyczne opuszczanie z¹bków transportera
- mo¿liwoœæ œci¹gania i wgrywania wzorów haftów
z internetu
- po³¹czenie z komputerem PC poprzez kabel USB
- pomoc „on-line” na stronie Futura-Support.com

DODATKOWE OPROGRAMOWANIE
Program AUTOPUNCH
Program konwertuje projekty
graficzne na wzory haftów

Program HYPERFONT
Program zawiera wzory liter dla
monogramów i napisów

Program EDITING
Program przystosowuje wybran¹
sekcjê wzoru projektu do haftowania

