Verleg je creatieve
grenzen!
NV880E & NV2700

Bekijk de video van de NV880E
Bekijk de video van de NV2700

Innov-is NV880E & NV2700:
• 12,5 cm kleuren-touchscreen
• Borduurgebied van 260 x 160 mm
• Inclusief 258 borduurpatronen en
13 lettertypen
• Automatisch afknippen van
sprongdraden
• Sorteren van kleuren
• LED-pointer
• Wireless LAN-verbinding

Alleen voor Innov-is NV2700:
• Inclusief 291 steken
• Creëer je eigen steken met
My Custom Stitch™
• Zijwaarts transport
• ICAPS
• Boventransportvoet inbegrepen!

De perfecte machine voor een hoger
niveau in naaien, quilten en borduren
Leef je creatief uit!
De Innov-is NV2700 (naai- en borduurmachine) en de
Innov-is NV880E (borduurmachine) zitten boordevol
mogelijkheden - eenvoudig te gebruiken! De perfecte
machine om de stap te maken van een beginner naar
een gevorderde naai- en borduurliefhebber.

Meer tijd om creatief te zijn, dankzij het snelle inrijgen
van de bovendraad en de snel verwisselbare spoel.
Altijd draad genoeg – de automatische boven- en
onderdraadsensors zullen je op tijd waarschuwen zodra
de draad op gaat raken.
Vind de weg – op het grote kleuren-touchscreen van 12,5
cm zijn alle functies eenvoudig te bedienen.
Maak het jezelf gemakkelijk, relax … – de Innov-is
NV2700 detecteert de stofdikte tijdens het naaien en past
de spanning automatisch aan voor het beste resultaat.
Alles onder controle – alle belangrijke functies staan
centraal op de machine. Perfect als er snelle aanpassingen
gedaan moeten worden aan complexe projecten!
Blijf verbonden – met een draadloze verbinding (WLAN)
en USB-poort blijft de machine meegroeien met de
innovatieve ontwikkelingen van Brother.
Blijf leren – met ingebouwde instructievideo’s en een
helpfunctie - direct op de machine.

Prachtig borduren met de
Innov-is NV2700 en NV880E
De grote werkruimte en het royale borduurgebied geven de ruimte
om uitbundig creatief te zijn. Dankzij een serie gloednieuwe
borduurpatronen, eenvoudige bewerkings- en kleursorteringsfuncties,
worden al je projecten net zo uniek als je zelf bent!
De machine heeft maar liefst 258
ingebouwde borduurpatronen, waaronder
GLOEDNIEUWE patronen, grappige lama’s,
jungledieren, bloemen, elegante lavendel en
blackwork patronen
Personaliseer! Kies uit 13 lettertypen of de
monogramfunctie om elk project een persoonlijk
tintje te geven.
Perfecte positionering – met de LED-pointer
voor ultieme nauwkeurigheid. Zet de naald exact
op het goede punt, zodat het borduurpatroon
altijd op de juiste plaats wordt geborduurd.
Snel en precies – naai en borduur tot een
snelheid van max. 850 steken per minuut.
Unieke projecten – tekst aanpassen, spiegelen,
draaien, vergroten, verkleinen en bewerken. Sla
alles op in het geheugen van de machine zodat je
het een volgende keer weer kunt gebruiken.

Netjes – de automatische draadknipfunctie zorgt
ervoor dat alle draden netjes worden afgeknipt.
Dus: geen schaar meer nodig!
Automatische functie: naaivoet omlaag – Stel
de machine in zodat het voetje automatisch naar
beneden komt en je direct kunt beginnen met
borduren na een druk op de start/stopknop.

Razendsnel borduurgegevens verzenden!
Met de Wireless LAN-verbinding zend je je
borduurmotieven draadloos over en blijf je op de hoogte
van nieuwe software en updates van Brother.
Test het nieuwe GRATIS programma: Design Database
Transfer* en breng draadloos je borduurpatronen van de
PC over naar de borduurmachine.
Ook via de USB-poort kunnen borduurpatronen
worden geladen.

Beken kleur – bekijk de borduurpatronen
met alle garenkleuren vooraf. Optimaliseer
de kleurenvolgorde van meerkleurige
borduurpatronen. Hierdoor hoef je minder vaak
van garen te wisselen - dat bespaart veel tijd!
Nieuwe quiltpatronen – prachtige geborduurde
quiltpatronen geven je quilts een superieure
uitstraling.

*Alleen via een PC met Windows-besturingssysteem

Super grote
decoratieve
knoopsgatborduurpatronen

Inclusief
veel orginele
borduur-,
quilt- en
omrandingspatronen

Leef je uit met 291
(decoratieve) steken
en maak de meest
mooie creaties!

Grote letters en
monogrammen

De Innov-is NV2700

Geef je naai- en
quiltvaardigheden een boost
met de Brother Innov-is NV2700
Wil je graag woondecoratie maken? Wil je
een hoger niveau in naaiwerk bereiken? Ben
je een enthousiaste quilter? Of heb je gewoon
zin in een uitdaging? De Innov-is NV2700 biedt
eenvoudig te gebruiken functies voor resultaten
met uiterste precisie

Meer ruimte om te creëren – dankzij de grote
werkruimte van 21 cm kunnen grote projecten
moeiteloos worden verwerkt.

De Innov-is NV2700

291 naai- en decoratieve steken, inclusief 10
knoopsgaten – voor elk project een bijpassende
steek, van functionele steken en siersteken tot
knoopsgaten. Er is meer dan genoeg keuze!
Scherpe hoeken – gebruik de draaifunctie om het
naaivoetje omhoog te brengen terwijl de naald in de
stof blijft staan. In één draai: perfect gestikte hoeken
en nauwkeurig aangesloten naden.
Geen schaar meer nodig – druk op een toets om
de draden af te laten knippen.
Vlot en gelijkmatig – Brothers innovatieve
SFDS (Square Feed Drive System) verzekert een
uiterst gelijkmatig transport, voor een superieure
steekkwaliteit op elke stofsoort.
Verlicht de druk – dankzij het innovatieve ICAPSsysteem van Brother detecteert de Innov-is NV2700
tijdens het naaien de veranderingen in de stofdikte
en past hij de persvoetdruk automatisch aan. Dat is
écht moeiteloos naaien.
Automatische functie: naaivoet omlaag – stel de
machine zo in dat het naaivoetje automatisch naar
beneden komt zodra je begint te naaien.
Handenvrij – gebruik de meegeleverde kniehevel
om het naaivoetje omhoog te brengen met je knie.
Erg handig bij het verwerken van ingewikkelde en
volumineuze projecten.

My Custom Stitch™

Inclusief boventransportvoet!

Verwerk jouw eigen creatieve stijl in elk project
met My Custom StitchTM. Maak je eigen unieke
stekenpatronen of bewerk voorgeprogrammeerde
steken om ze volledig te personaliseren. Je kunt
je eigen gecreëerde steken zelfs opslaan in de
machine, om later opnieuw te gebruiken.

Moeilijke soorten stof en meerdere stoflagen
naaien is nu een gemakkelijke en aangename
klus. De quiltgeleider van de meegeleverde
boventransportvoet houdt je steken ondertussen
recht en op perfect gelijke afstand van elkaar.

De Innov-is NV2700 en Innov-is NV880E zitten boordevol
innovatieve - én eenvoudig te gebruiken - functies van Brother
Algemene functies

Borduurfuncties

LCD-beeldscherm

12,5 cm kleuren-touchscreen.

Borduurgebied

Borduurgebied van 260 x 160 mm – ruimte om grote, complexe
ontwerpen te borduren.

Compacte voorzijde

Afgeronde hoeken. Nu kun je gemakkelijker bij de naald zodra die
vervangen moet worden.

Ingebouwde
borduurpatronen

Met maar liefst 258 borduurpatronen, waaronder GLOEDNIEUWE
patronen, grappige lama's, jungledieren, bloemen, elegante
lavendel en blackwork patronen.

Eenvoudig en snel inrijgen

Volg de aanduidingen op de machine, druk op de hendel en de
naald wordt ingeregen. Voila!

Ingebouwde lettertypen

13 lettertypen (9 alfabetten, 1 cyrillisch, 3 Japanse) – zeg het met
woorden!

Snel verwisselbare spoel

Leg een volle spoel in de opening en je kunt meteen aan de slag.

Tekstbewerkingsfuncties

Centrale bediening

Alle belangrijke functies binnen handbereik.

Vereenvoudigde gebruikersinterface voor tekstinvoer en
bewerking, met diverse functies zoals tekst op een boog plaatsen,
layout en tussenruimte aanpassen.

Boven- en
onderdraadsensor

Boven- en onderdraadsensors waarschuwen dat de draad
opraakt of is gebroken, waarna het borduren en naaien
automatisch wordt onderbroken.

140 omrandingen en
kaders

Voeg omrandingen en kaders toe aan monogrammen en andere
borduurpatronen.

Draad afknippen

Programmeerbare functie voor het afknippen van sprongsteken –
knipt de draadjes netjes voor je af.

Start/stopknop

Ergonomische, grote start/stopknop, om te naaien en borduren
zonder gebruik van het voetpedaal.

Monogramfunctie

Personaliseer projecten, woondecoratie, geschenken, kleding en
zoveel meer.

Snelheid

Tot wel 850 steken per minuut – snelle en nauwkeurige prestaties.

LED-pointer

Voor het exact positioneren van borduurpatronen.

USB-verbinding

Importeer nog meer borduurpatronen in de machine.

Automatische naaivoet
omlaag

Stel je machine zo in dat het voetje automatisch naar beneden
gaat en begin te borduren na één druk op de start/stopknop.

Draadloos gegevens
overbrengen (WLAN)

Breng draadloos borduurpatronen over (via WLAN) met het
Design Database Transfer* - programma. Installeer draadloos
updates zodat je machine voortdurend mee blijft groeien met jouw
vaardigheden én met toekomstige ontwikkelingen van Brother.

Geavanceerde
bewerkingsfuncties

Bewerk patronen, spiegel ze horizontaal, draai ze (1, 10 en 90
graden), versleep ze en zoom in tot 200%.

Sorteren van kleuren

Sorteer dezelfde kleuren waardoor het aantal garenwisselingen
wordt verminderd.

Ingebouwde
instructievideo's

Hulp en instructies 'at your side'. Gemakkelijk en direct te bekijken
op de machine. Ontdek hoe eenvoudig de machine werkt!

Veranderen van kleur

Verander de kleur van het borduurpatroon snel via het kleurentouchscreen.

Detecteert borduurramen

Herkent automatisch de afmeting van het borduurraam.

Inclusief borduurramen

Voor NV880E: 260 x 160 mm, 150 x 150 mm, 100 x 100 mm
Voor NV2700: 260 x 160 mm, 180 x 130 mm

Innov-is NV880E
Borduurmachine

Innov-is NV2700
Naai-, quilt- en borduurmachine

Deze machine is niet zomaar een naaimachine!
Uitgerust met een borduureenheid maak je de
mooiste borduurpatronen .

Naaifuncties – alleen voor de Innov-is NV2700
Werkruimte

Werkruimte van 21 cm – genoeg ruimte om naar hartenlust te creëren.

Ingebouwde steken

291 steken inclusief 10 1-staps knoopsgaten – voor ieder project een
geschikte steek!

Lettertypen (naaien)

Vijf lettertypen (3 alfabetten, 1 cyrillisch en 1 Japans)

Combinatiesteken

Individuele aanpassing voor gecombineerde steken (afhankelijk van de
categorie).

My Custom Stitch™

Ontwerp je eigen steken of bewerk bestaande steken tot nieuwe unieke
steken.

Zijwaarts transport

Naai decoratieve steken tot 40 mm breed.

ICAPS-sensorsysteem

De machine herkent de dikte van de stof en past de druk van het
naaivoetje automatisch aan, om altijd mooie, gelijkmatige steken te
vormen.

Draaifunctie

Breng het voetje automatisch omhoog terwijl de naald in de stof blijft
staan. Fantastisch om scherpe hoeken te naaien.

SFDS

Square Feed Drive System voor een superieur stoftransport en
steekkwaliteit op elke stofsoort.

Verzinkbare transporteur

Laat de transporteurtanden verzinken om uit de vrije hand te kunnen
naaien.

Vrije arm

Verwijder de accessoiresopbergtafel om buisvormige onderdelen zoals
mouwen en broekspijpen gemakkelijker te naaien.

Automatische
naaivoetfuncties

Laat het naaivoetje automatisch omlaag gaan met de start/stopknop, de
kniehevel en het voetpedaal.

Programmeerbare functies

Naald omhoog/omlaag, voetje omhoog/omlaag, automatisch afknippen
van de draad, verstevigingssteek en andere handige naaifuncties.

Centrale bediening

Verstevigingssteek, achteruit naaien, naald omhoog/omlaag, draad
afknippen en snelheidsregeling … Al deze functies bevinden zich handig
centraal op de machine.

Kniehevel

Hou beide handen vrij en breng het naaivoetje omhoog met je knie.

Vrije hand

De in hoogte instelbare voet voor naaien uit de vrije hand, is aan te
passen aan iedere dikte van de stof of project.

Boventransportvoet met
geleider inbegrepen

Moeilijke stofsoorten en meerdere stoflagen naaien wordt een
gemakkelijke en aangename klus.

Blijf eindeloos creëren
Van naaivoetjes voor elk project tot naaiaccessoires en opberg
trolleys… Ontdek onze serie accessoires om je creatieve grenzen
nog verder te verleggen: sewingcraft.brother.eu. De enige limiet is
je eigen fantasie!

Nieuw bij Brother: het magnetische borduurraam van
180 x 130 mm (optioneel verkrijgbaar). Zonder inspanning of
aandraaien van schroeven of hendels. Leg elke stof van max.
2 mm dik in het borduurraam en je kunt starten met borduren.
Het nieuwe magnetische borduurraam kan worden gebruikt op
de NV-serie en hoger!*

Altijd ‘at your side’
Brother staat altijd ‘at your side’ en ondersteunt je graag
bij iedere stap in jouw naai-, quilt- en borduuravontuur.
Onze instructievideo’s in de support app zijn slechts één
klik verwijderd, dus download hem vandaag nog! Om jouw
enthousiasme en creativiteit te stimuleren, zijn er video’s
te zien met handige tips en inspiratie. Ontdek ze op de
Brother Support App – download de app nu!
*magnetisch borduurraam is afzonderlijk verkrijgbaar
Brother Sewing Machines Europe GmbH · Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 · 61118 Bad Vilbel · Germany

@brothersewingcraft

@brothersewingcraft.nl.be

sewingcraft.brother.eu

Deze documentatie kan abusievelijk onnauwkeurigheden of typefouten bevatten en is onderhevig aan veranderingen. Toepassingen en accessoires kunnen verschillen per land.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle verklaringen zijn geldig op het moment van afdrukken. Laatste wijziging 2021.08. #ZLLNV2700NV880ENL

Nieuw! Magnetisch borduurraam!

