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Opis maszyny do szycia "SINGER" model C240

Domowa elektroniczna maszyna do szycia „SINGER”  
model C240 "Featherweight"

- Ilość zaprogramowanych wzorów 
  ściegów: 70
- Ilość wzorów obszycia dziurki: 3
- Mechanizm 1-stopniowego obszycia
  dziurki na guzik
- Wbudowany system równomiernego
  przesuwu materiału pod stopką
- Czytelny i zrozumiały panel sterujący
- System bezpośredniego wyboru 
  wzorów ściegów poprzez wpisanie
  numeru ściegu
- Przycisk ściegu wstecznego 
- Przycisk "Start/Stop" umożliwiający
  szycie bez nożnego regulatora
  prędkości szycia
- Przyciski bezstopniowej regulacji
  prędkości szycia (+/-)
- Przycisk informujący o optymalnym
  doborze stopki dociskowej
- Przycisk pozycji igły (góra/dół)
- Przyciski bezstopniowej regulacji
  długości ściegu (+/-)
- Przyciski bezstopniowej regulacji
  szerokości ściegu (+/-)

- Przyciski (0-9) numerycznego
  wyboru wzoru ściegu 
- 29 ustawień pozycji igły 
- System komunikowania się 
  maszyny z użytkownikiem za pomocą
  wyświetlanych komunikatów
  informujących i ostrzegających
  (wizualnych i dźwiękowych)
- Szycie na wolnym ramieniu (wysięgu)
- System samo-nawlekających się
  prowadników nici górnej
- Wbudowany automatyczny nawlekacz
  igły
- Zatrzaskowy uchwyt stopek
- Bogaty zestaw wyposażenia (19 poz.)
- 6 stopek dociskowych: 1 stopka
  uniwersalna w maszynie i 5 stopek
  specjalnych w zestawie wyposażenia
- Pokrętło regulacji siły docisku
  stopki
- Mechanizm opuszczania ząbków
  transportera 
- Oświetlenie pola pracy igły przez
  dwie lampki LED 

- Nawijacz szpuleczki 
  z automatycznym sprzęgłem
- Łatwe wkładanie nawiniętej
  szpuleczki do bębenka od góry
- Przezroczysta pokrywka szpuleczki
- Dwupozycyjny podnośnik stopki 
  o dużym wzniosie
- Wbudowany obcinacz nitki na
  pokrywie czołowej maszyny
- Graficzna tabela wzorów ściegów
  na wewnętrznej stronie otwieranej
  pokrywy górnej 
- Odłączany stolik wysięgu 
  z  pojemnikiem na wyposażenie
- Rękojeść do przenoszenia maszyny
- Nóżki anty-poślizgowe
- Sztywna pokrywa na maszynę
  z tworzywa sztucznego
- Waga netto: 6,19 kg
- Waga brutto: 8,10 kg
- Wymiary opakowania: 
  560 x 380 x 310 mm 
  (szerokość. x wysokośc. x głębokość) 
- Kod kreskowy EAN: 7393033096519

1. Pięć szpuleczek SINGER Class 15
2. Podkładka pod szpulkę
3. Śrubokręt do płytki ściegowej
4. Przezroczysta płytka pomocnicza
5. Tarczka szpulki (duża)
6. Tarczka szpulki (mała)
7. Nożyk do dziurek / szczoteczka 

  8. Prowadnik szwu
  9. Dodatkowy trzpień szpulki
10. Stopka uniwersalna (w maszynie)
11. Stopka uniwersalna do systemu
      równomiernego przesuwu - otwarta  
12. Stopka do ściegu satynowego
13. Stopka do ściegu krytego

14. Stopka do suwaków
15. Stopka do dziurek na guziki
16. Nożny regulator obrotów
17. Przewód zasilający
18. Zestaw igieł
19. Walizka z tworzywa sztucznego
      (pokrywa na maszynę)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY


