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Innov-is 800E
Brodeerauskone
 Suuri 16 x 26 cm brodeerausala

 Värillinen 3,7 tuuman opastava hipaisunäyttö

 138 koneen muistiin tallennettua brodeerauskuviota

 11 kirjasintyyliä teksteihin ja nimikointiin (sis. kyrillisen fontin  sekä  japanilaisia merkkejä):

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

 sanan yksittäisen kirjaimen väriä, kokoa, kirjasintyyliä sekä kirjainväliä 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 ulkoisille muisteille ja kirjontakortin lukijalle (lisätarvikkeita) 

 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 kuvioiden koon ja suunnan (peilikuva) muuttaminen

 Brodeerauskuvion värit voi vaihtaa ja kuvion voi esikatsella näytöllä todenmukaisen 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; paininjalka nousee automaattisesti ylös

 Langanloppumisen tunnistin (ylä- ja alalangalle)

 Kirjontajalan korkeuden säätö kankaan paksuuden mukaisesti

 Näytön lukitus

 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)

 Nopea ja helppo kirjontakehyksen paikalleenasetus ja –lukitus, kirjontakehyksessä ergonominen kiristysruuvi

 Useilla LEDeillä kirkkaasti valaistu suuri työskentelytila (21 cm tilaa neulasta oikealle)

 Automaattinen paininjalan lasku/nosto painiketta painamalla

 Automaattinen langankiristys

 Puolan pika-asetus

 Brodeerausnopeus max. 850 pistoa/min

 Koneen mukana tulee 16 x 26 cm kirjontakehys

 Koneen suojahuppu

 Takuu 3 vuotta

Lisätarvikkeet:
 Kirjontakortinlukija ja kirjontakortit

 Boordikehys 10x 18 cm

 Kirjontakehykset : 2 x 6 cm, 10 x 10 cm, 15 x 15 

cm ja 13 x 18 cm 

 Kirjontakuvion suunnitteluohjelma PE-Design

 Kirjontalangat (ylä-ja alalangat)

 Lankatelineet: 10 lankarullalle tai kahdelle 

lankakartiolle


