Paljon
mahdollisuuksia
pienessä tilassa

Ala innostua...

PFAFF® passport™ 2.0 -ompelukoneen
mukana saat kovan suojakotelon.
Se on ergonomisesti muotoiltu,
näppärä kuljettaa ja kätevä säilyttää.

...uudesta PFAFF® -ompelukoneesta!

passport

™

2.0

Etsitpä sitten pieneen tilaan sopivaa ompelukonetta tai
sellaista, joka on helppo kuljettaa mukana matkoille ja
kursseille – tässä se on. PFAFF® passport™ 2.0 -ompelukone
on aina valmiina matkaan. Oletko sinä?
Maailmanluokan ominaisuudet ja luotettava ompelutulos.
PFAFF® passport ™ 2.0 -ompelukone ylittää taatusti
odotuksesi, kun kaipaat kevyttä ja kompaktia ompelukonetta.
Älä siis enää turhaan odota vaan valmistaudu tutustumaan
uuden ompelukumppanisi ominaisuuksiin.

Matka alkaa nyt!
Kuvittele niin kompakti ompelukone, että se on näppärä ottaa mukaan ompelukurssille tai että se mahtuu
kirjahyllyysi. Kuvittele vielä, että tämä sama kone vastaa kaikkiin vaativan PFAFF®-ompelijan vaatimuksiin.
PFAFF® passport™ 2.0 -ompelukone on suunniteltu erityisesti pieniä tiloja ajatellen sekä ompelukurssille tai
matkalle menoa varten. Se tarjoaa mahdollisuuden lähteä maailmalle ja löytää uusia, mukavia ompelutilanteita.
Ei rajoja. Pelkkää vapautta.
TÄYSIN KOMPAKTI

TÄYSIN LUOTETTAVA

Huomaat, kuinka yllättävän kevyt ja silti toimintavahva tämä kone voi olla. Vaikka PFAFF®
passport™ 2.0 -omeplukone painaa vain 6,3
kg, siinä on alkuperäinen IDT™-järjestelmä,
kaksi LED-valoa sekä muita upeita ja
luotettavia PFAFF®-ominaisuuksia. PFAFF®
passport™ 2.0 on tarkoitettu helpottamaan
ompelua niin, että saavutat vaivattomasti ammattimaista jälkeä, ompelitpa sitten kotona,
kursseilla tai matkoilla.

Innostut hyvin nopeasti kaikista
PFAFF®
™
passport 2.0 -ompelukoneen kätevistä ominaisuuksista. Vain yhdellä napin painalluksella saat neulan pysähtymään joko ylä-tai
ala-asentoon työn kääntämistä, applikointia
ja muita erikoistekniikoita varten.

TÄYSIN INNOSTAVA
PFAFF® passport™ 2.0 -mallin virtaviivainen
ja kompakti muotoilu saa luovuuden käynnistymään. Ommelvalikko paljastaa kokoelman ompeleita, joista löytyy sopiva joka
kohteeseen. Tarjolla on 70 inspiroivaa
ommelta, joiden leveys on jopa 7 mm;
napinläpiä, koristeompeleita, tilkkuompeleita,
taide- ja satiiniompeleita sekä ihastuttava
applikointiommel.
Kun käytettävissä on lisäksi täydellinen valikoima alkuperäisiä PFAFF® -paininjalkoja,
voit lajentaa ompelutaitojasi ja antaa
inspiraation johdattaa sinut ennestään
tuntemattomille poluille.

Käytössäsi on 29 neulan asemaa, joten
vois sijoittaa ompeleen juuri sille kohdalle
kuin haluat – täydellinen ominaisuus päällitikkauksissa, tilkkuilussa, vetoketjun kiintyksessä
ja monessa muussa.
Sinä hallitset itse jokaisen ompeleen toteuttamista kaikissa työvaiheissa. Voit säätää
ompelunopeutta, langankireyttä ja paininjalan puristusta erikoissäätöjä vaativissa tekniikoissa tai eri kangastyyppejä ommellessasi.
Paininjalan lisänostokorkeus ja elektroninen
neulavoima mahdollistavat paksujen kankaiden ja useiden kangaskerrosten vaivattoman
ompelun.
PFAFF® passport™ 2.0 -ompelukoneesi on
valmiina kaikkiin haasteisiin.

AITO, JONKA
TARJOAA VAIN
Pfaff ®

TÄYSIN TASAINEN SYÖTTÖ
Kehittyneen tekniikan ansiosta voit
ommella kaikenlaisia kankaita ja useita
kangaskerroksia – kaikki pysyy aina
kohdallaan sauman loppuun saakka.
Alkuperäinen PFAFF® IDT™ -järjestelmä takaa aina yhtä optimaalisen syötön kaikenlaisille kankaille.
Jokainen kangas pysyy paikallaan, eivätkä ohuet ja liukkaatkaan kankaat luista.
Raidat ja ruudut osuvat aina kohdalleen.
Kaarevat saumat onnistuvat aina ja nuppineuloja tarvitaan hyvin vähän.
Alkuperäinen IDT™-jäjestelmä toimii
pientenkin kangaspalojen yhdistämisessä
täysin tarkasti. PFAFF® passport™ 2.0
-ompelukone liukuu yhdeltä kangaskerrokselta moninkertaiselle täysin vaivatta ja selviää paksujen saumojen yli
epäröimättä. Tuloksena on upea ompelutulos ja hämmästyttävä tarkkuus.

passport™ 2.0 -ompelukone ansaitsee
näkyvän paikan kodissasi.

Kaksi LED-valoa
valaisee ompelutilan
ilman varjojen
muodostumista, ja
lisäksi silmiäsi
rasittamatta.

Luo kauniita vapaaompelukoristeita
lisävarusteena
saatavalla
vapaaompelujalalla.

Uutta: www.pfaff.com
– PFAFF®-lisätarvikeluettelo

Lisää ominaisuuksia!
 Kompakti/kannettava ompelukone (kevyt: paino vain 6,3 kg. Helppo kuljettaa kursseille ja matkoille.
 PFAFF®in alkuperäinen IDT™ -kaksoissyöttö. Kiinteä kaksoissyöttö ainoastaan PFAFF®ilta jo yli
40 vuotta! Täysin tasainen kankaan syöttö sekä ylä- että alapuolelta.
 PFAFF® alkuperäinen paininjalkajärjestelmä. Saatavana monia lisätarvikkeita, joilla ompelu saa
uusia ulottuvuuksia.
 70 ommelta. Laaja valikoima kauniita ompeleita, kuten hyötyompeleita, napinläpiä, koristeompeleita,
tilkkuompeleita sekä taide- ja satiiniompeleita.

PFAFF® tarjoaa kattavan valikoiman
paininjalkoja ja lisätarvikkeita
ompeluharrastuksesi tueksi. Käyttämällä aina
sopivaa paininjalkaa ompelet entistä
tarkemmin, ja
erikoistekniikatkin
onnistuvat moitteetta.
ACCESSO
RY
Myös tilkkuilijoille
CATALOGU
E
on kehitetty
valikoima
erikoistarvikkeita.
Including
instructions
for all pres
ser feet!

 Kaunis applikointioommel. Säädettävä, joten haluttu lopputulos on helppo saavuttaa.
 Start/Stop-painike. Start/Stop-painiketta painamalla voit ommella ilman jalkasäädintä. Pitkien
saumojen, vapaaompelun ja napinläpien ompelu on nyt helppoa.
 Nopeuden liukusäädin. Voit hallita ompelunopeutta liukusäätimellä.
 PFAFF®-muotoilu. Ammattimainen ompelutulos helposti ja vaivattomasti.
 Kaksi LED-valoa. Kirkkaat valot valaisevat koko ompelualueen ilman varjojen muodostumista.
 Ommelvalikkopainike. Kätevä sijainti koneen oikealla puolella. Näet koko ommelvalikoiman
yhdellä silmäyksellä.
 Kova suojakotelo. Suojaa ompelukonettasi kuljetuksen aikana ja pitää se pölyttömänä.
 Yksivaiheinen napinläpi. Napsauta koneeseen napinläpijalka ja ompele haluttu määrä
samanlaisia napinläpiä.
 Vapaaompelu. Kiinnitä vapaaompelujalka (lisätarvike) ja laske syöttäjä.
 Syöttäjän lasku koneen ulkopuolelta. Laske syöttäjä ja ompele kiemuroita, vapaaompelua
tai parsintaa.
 Paininjalan lisänosto. Voit nostaa paininjalan lisänostoasentoon, jolloin paksutkin kankaat on
helppo työntää paininjalan alle.
 Säädettävä paininjalan puristus. Paininjalan puristusta voi säätää ommeltaessa hyvin ohuita tai
hyvin paksuja kankaita.
 Säädettävä langankireys. Langankireys voidaan säätää kankaan, vanun ja ompelulangan
mukaan niin, että langat kietoutuvat yhteen kangaskerrosten välissä.
 Neulastop ylös/alas. Aseta neula pysähtymään ylä- tai ala-asentoon työn kääntämistä, applikointa
ym. varten. Napauttamalla jalkasäädintä voit siirtää neulan ylös/alas.
 Välitön päättely. Kun painat painiketta, kone ompelee päättelytikit automaattisesti.
 29 Neulan asemaa. Mainio ominaisuus päällitikkauksessa, tilkkuilussa, vetoketjun ompelussa.

Laajenna työtilaasi!
PFAFF® passport™ 2.0 -lisätaso tarjoaa tukea
tilkkutöille tai muille suurille ompeluksille.
Mukana on kätevä, pehmeä suojus, jonka
voit kiinnittää passport™ 2.0 -ompelukoneesi
kovaan suojakoteloon.

Käy paikallisen
jälleenmyyjän luona ja
innostu vaikuttavasta
PFAFF® passport™ 2.0
-ompelukoneesta.

 Kiinteä langoitin. Langoitus on nopeaa ja vaivatonta.
 Pistolevy. Merkinnät neulan kummallakin puolella auttavat ohjaamaan kangasta.
 Pikakiinnitettävät paininjalat. Paininjalan vaihto on helppoa, sillä mitään työvälineitä ei tarvita.
 Päältä ladattava puola. Helppo vaihtaa.
 Elektroninen neulavoima. Täysi neulavoima kaikilla ompelunopeuksilla.
 Kaksi lankatappia. Kaksoisneulalle tai muille erikoistekniikoille.
 Vakiovarusteet. 6 paininjalkaa kaikkeen perusompeluun.

PFAFF®-jälleenmyyjä

 Tarvikelaatikko. Kaikki tarvikkeet ovat aina käden ulottuvilla.
 Lisätarvikeena apupöytä. Laajenna ompelutilaasi. Mainio tuki ommeltaessa
tilkkutöitä tai muita suuria ompeluksia.
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