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Opis maszyny do szycia "SINGER" model M2105

Domowa maszyna do szycia „SINGER” 
model M2105

- Iloœæ funkcji: 23
- Iloœæ zaprogramowanych wzorów 
  œciegów: 8
  a) 1 œcieg prosty o 3-ch ró¿nych
      d³ugoœciach (ró¿nej gêstoœci)
  b) 1 œcieg zygzakowy o 4-ch ró¿nych 
      d³ugoœciach i ró¿nej szerokoœci
  c) 1 œcieg zygzakowy wielokrotny
  d) 3 wzory œciegu krytego
  e) 1 wzór œciegu ozdobnego 
  b) 1 wzór pó³automatycznego, 
      4-stopniowego obszycia dziurki
- System bezpoœredniego wyboru 
  wzorów œciegów pokrêt³em
  wybierania wzorów œciegów
- Graficzne symbole wzorów œciegów
  na pokrêtle wybierania œciegów 

- Przycisk œciegu wstecznego
- Elektroniczny regulator prêdkoœci 
- Bezstopniowa regulacja prêdkoœci
  szycia a¿ do 750 œciegów/minutê
  (prêdkoœæ maksymalna)
- Szycie na wolnym ramieniu (wysiêgu)
- System samo-nawlekaj¹cych siê
  prowadników nici górnej
- Zatrzaskowy uchwyt stopek
- 4 stopki dociskowe: 1 stopka
  uniwersalna w maszynie i 3 stopki
  specjalne w zestawie wyposa¿enia
- P³ytka zakrywaj¹ca transporter
- Oœwietlenie pola pracy ig³y przez
  lampkê typu LED 

 
- Nawijacz szpuleczki 
  z automatycznym sprzêg³em

- Dwupozycyjny podnoœnik stopki
- Wbudowany obcinacz nitki przy
  pokrywie czo³owej maszyny
- Rêkojeœæ do przenoszenia maszyny
- Metalowy korpus maszyny o du¿ej
  wytrzyma³oœci i sztywnoœci
- Dostawny stolik wysiêgu  
  z wbudowanym pojemnikiem 
  na wyposa¿enie 
- Mo¿liwoœæ dokupienia wyposa¿enia
  opcjonalnego, w tym stopek
  specjalnych
- Dodatkowe funkcje: obrzucanie,
  haftowanie, wszywanie suwaków,
  cerowanie, przyszywanie guzików itp.
- Kod kreskowy EAN: 7393033102739

Wyposa¿enie standardowe maszyny

a. Stopka uniwersalna
b. Stopka do wszywania zamków b³yskawicznych
c. Stopka do obszywania dziurek na guziki
d. Stopka do przyszywania guzików
e. Wkrêtak typu "L"
f. Przecinak do dziurek na guziki / szczoteczka
g. Podk³adka filcowa pod szpulkê z niæmi (2 szt.)
h. Komplet igie³
i. Prowadnik szwu
j. Szpuleczki SINGER klasy 15 (4 szt.)
k. P³ytka zakrywaj¹ca transporter
l. Pokrowiec na maszynê

UWAGA:
Aby uzyskaæ informacjê o opcjonalnym wyposa¿eniu maszyny, dostêpnym za dodatkow¹ op³at¹, nale¿y skontaktowaæ 
siê z Serwisem Centralnym dystrybutora (patrz rozdzia³ "Informacja o serwisie").
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