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Innov-is M280D
Brodeeraava ompelukone

 Värillinen 3,7 tuuman opastava hipaisunäyttö

 Kirkkaalla LEDillä valaistu työskentelytila, jossa on 16 cm tilaa neulasta oikealle

 10 x 10 cm brodeerausala

 45 koneen muistiin tallennettua Disney –brodeerauskuviota: Frozen (Anna, Elsa, Olaf), Mikki, Minni, 

Aku, Iines, Nalle Puh, Prinsessa Ruusunen, Tuhkimo, Lumikki, Tähkäpää, Yasmin, Belle, Tiana, 

Ariel, Liisa Ihmemaassa, Helinäkeiju, Zootropolis, Cars, Toy Story, Monsterit Oy, Nemoa etsimässä 

sekä brodeerauskuvio Mikki sekä Minni riipuksen, ranne- tai kaulakorujen tekoon veteen liukene-

van tukikankaan avulla

 80 muuta koneen muistiin tallennettua brodeerauskuviota

 Brodeerauskuvioiden yhdistely näytöllä

 Brodeerauskuvion jokaisen värin lopussa automaattinen ylä- ja alalangankatkaisu

 USB -portti ulkoisia muisteja (lisätarvikkeita) / kirjontakortin lukijaa (lisätarvike) varten

 Neulan langoitin

 Kone muistaa kesken jääneen brodeerauskuvion kohdan virran katkaisun jälkeen

 Syöttää kangasta erittäin tasaisesti 7-osaisen pidennetyn syöttäjän ansiosta

 Näytön lukitus painikkeella paininjalan / neulan vaihdon ajaksi
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Brodeeraus:
 10 x 10 cm brodeerausala

 45 koneen muistiin tallennettua Disney –brodeerauskuviota

 80 koneen muistiin tallennettua muuta brodeerauskuviota (sis. koristeelliset nimikointikirjainkuviot, applikointikuvioita, 3D 

koristeita) 

 7 kirjasintyyliä teksteihin ja nimikointiin + 3 japanilaista merkistöä:

 kokoa, kirjainväliä sekä asettelua (vaaka/kaarevasti/vinottain) voi muuttaa

 sanan yksittäisen kirjaimen kokoa sekä kirjasintyyliä voi muuttaa; rivinvaihto

 10 erilaista kehysmuotoa, joihin valittavissa 14 eri ommelta = 140 erilaista kehyskuviota, koot vapaasti säädettävissä

 Näytössä voi yhdistää kuvion, tekstin ja kehyksen yhdeksi kokonaisuudeksi

 Kone muistaa kesken jääneen brodeerauskuvion kohdan virran katkaisun jälkeen

 Kuvioyhdistelmien tallennus koneen omaan muistiin (1 MB) tai USB -portin kautta

 USB -portti ulkoisia muisteja (lisätarvikkeita) / kirjontakortin lukijaa (lisätarvike) varten

 Koneen ohjelmiston voi itse päivittää USB -portin kautta (päivitys imuroitavissa osoitteesta 

http://support.brother.com)

 Kone ymmärtää brodeerauskuvioita, joiden loppuliite on .pes, .dst, .phc

 Kuvion kääntäminen 1, 10 tai 90 astetta kerrallaan sekä suunnan/peilikuva (ei Disney -kuviot) muuttaminen

 Kuvion koon muutos 90 – 120% (ei Disney -kuviot)

 Brodeerauskuvion värit voi vaihtaa ja kuvion voi esikatsella näytöllä pistoesikatselun avulla

 Brodeerauskuvion kokonaispistomäärä / jäljellä oleva pistomäärä, kirjontaan kuluva aika sekä värien määrä näkyy näytössä

 Kuviossa voi siirtyä eteen- / taaksepäin joko väri kerrallaan tai 1/10/100 pistoa kerrallaan

 Neulan langoitin

 Brodeerauskuvion jokaisen värin lopussa automaattinen ylä- ja alalangankatkaisu

 Langanloppumisen tunnistin (ylä- ja alalangalle)

 Näytön kieleksi voi valita suomen, ruotsin, norjan, tanskan, englannin, saksan, ranskan, italian, hollannin, espanjan, 

portugalin, puolan, tsekin, romanian, venäjän, turkin, korean tai japanin

 Neljän eri lankavalmistajan brodeerauslankojen väritiedot tallennettu laitteen muistiin (Brother, Madeira, Sulky, Robison-

Anton)

 Koneen mukana tulee 10 x 10 cm kirjontakehys

Ompelu:
 181 ommelta:

 72 hyötyommelta (sis. 10 automaattista napinläpeä, napin ompelu, automaattinen parsinta, vahvistussalpa, pyöreä 

reikä, tilkkutyöompeleet, harsintaommel, piilo-ompeleet)

 Koristeompeleet (sis. laaka- ja ristipistot, revinnäisompeleet)

 3 tekstityyliä + 1 japanilaisia merkkejä sisältävä fontti

 My Custom Stitch eli omien ompeleiden suunnittelu

 Ompeleiden muokkaus: yhdistely, toisto / vain yhden mallikerran ompelu, kääntö peilikuvaksi

 Ommelyhdistelmät voi tallentaa koneen muistiin

 Painike automaattiseen päättelyyn

 Syöttää kangasta erittäin tasaisesti 7-osaisen pidennetyn syöttäjän ansiosta

 Ompelu mahdollista myös ilman jalkasäädintä

 Lankojen katkaisu painikkeella

 Puolan pika-asetus, jolloin alalankaa ei tarvitse nostaa ylös

 Kaksoisneulalla ompelu

 Syöttäjän hampaiden alaslasku

 Paininjalan jousituksen lukitsin helpottaa paksujen kohtien ompelua

 Laaja tarvikevalikoima vakiona (mm. 8 paininjalkaa), koneen kova suojus

 Takuu 3 vuotta

Lisätarvikkeet:
 Kirjontakortinlukija SAECR

 Kirjontakortit

 Kirjontakehys  EF61  2 x 6 cm

 Kirjontakehys  EF71  10 x 17 cm

 Lankateline  TS1  10 lankarullalle

 Suuri apupöytä  WT15

 Kirjontakuvion suunnitteluohjelma PE-Design

 Kirjontalangat (ylä- ja alalangat)


