PR650e

PR650e
Brodyrmaskin
Professionella broderier snabbt och
lätt med Brother PR650e

•
•
•
•

200 × 300 mm brodyryta
Högupplöst ASV LCD-pekskärm
Avancerad belysning med naturligt ljus
Justerbar hastighet: 400 till 1 000 stygn
i minuten
• Automatisk trädning
• 25 inbyggda typsnitt
• USB-portar (2.0/1.1)

PR650e
Brodyrmaskin

Flexibel, snabb
och professionell

PR650e har alla användarvänliga funktioner som du förväntar
dig av en brodyrmaskin från
Brother för hemmabruk, samtidigt som den är snabb och
effektiv som en industrimaskin.
Det gör den till det perfekta
alternativet för dig som vill
starta broderiverksamhet i
hemmet.
HD-skärmen har bred betraktningsvinkel och ger en oerhört
levande och kristallklar bild.
Den visar dina högupplösta
projekt nästan direkt. Med den
nya funktionen för att justera
ljusstyrkan kan du anpassa
skärmens ljusstyrka efter miljön.
Framför allt är PR650e mycket
enkel att använda.

Gruppera/avaktivera gruppering
Kombinera motiv och redigera dem
samtidigt eller dela upp motiv och redigera
dem ett och ett.

Framåt/bakåt +/– 500 stygn
Stega bakåt/framåt i motivet.

Avancerad belysning med naturligt
ljus
Den inbyggda LED-belysningen lyser
effektivt upp arbetsytan med naturligt ljus.

Sex nålar

Exklusiv automatisk nålträdare

Brodera motiv med flera färger snabbt och lätt.
Maskinen byter automatiskt färg – du kan
förprogrammera motivets färgsekvens. Överoch undertråd klipps av automatiskt. Därmed
slipper du klippa av alla trådar själv när
broderiet är klart.

Tryck bara på knappen för den automatiska
nålträdningen så dras övertråden snabbt
och lätt genom nålsögat. Enklare blir det
inte.

Applikationer i full färgskala
– perfekt för märken och
medaljonger

Koppla ihop upp till fyra maskiner
(PR650e eller PR1000)
Koppla ihop maskinerna och (kräver
PE-Design® Next som köps separat)
övervaka alla maskiner från datorn.
Köa upp till 100 brodyrmotiv.

Cylinderarm
Cylinderarmen gör det enkelt att brodera
till exempel kepsar, tygpåsar, ärmar och
byxben.

Medföljande brodyrramar
Alltid rätt ram för jobbet – välj någon av de
fyra storlekarna som medföljer PR650e
(200 × 300 mm, 130 × 180 mm, 100 ×
100 mm eller 40 × 60 mm).

25 inbyggda typsnitt

Redigera motiven på skärmen

Flexibla nya funktioner

Via pekskärmen kan du enkelt redigera
dina projekt. Välj mellan olika typsnitt och
texteffekter. Det ger dig större frihet och gör
dina motiv unika och personliga.

Kraftfulla redigeringsfunktioner för bland
annat textjustering, mönsterrotation i steg
om en grad, storleksändring och möjlighet
att kombinera motiv och lägga till text.

Skapa enfärgade broderier. Konvertera
motiv med flera färger till en färg.
Markeringar som underlättar när du
broderar löpande bårder.

Kepsram*

Plan ram*

Brodera kepsar snabbt och lätt.
Brodyrytan är hela 130 mm (b) × upp till
60 mm (h) (modellkod PRCF3).

Till broderier på kraftiga tyger, till exempel
jackor, kan den plana ramen användas.
Mått: 300 × 200 mm (modellkod PRF300).

Cylinderram*

PE-Next* och PE-Design Lite

Med cylinderramen är det lättare än
någonsin att brodera på cylinderformade
projekt.

Brothers brodyrprogram, PED-light och PEdesign, har kraftfulla funktioner som passar
både för nybörjare och mer avancerade
användare.

Cylinderram 90 (b) x 80 mm (h). Materialet
måste ha en öppen diameter på minst
100 mm (modellkod PRCL1).
* Köps separat.

Tekniska
specifikationer

Maskintyp:
Sömnadshastighet
Kompatibla filformat:
Mått:
Fraktvikt:
Vikt:
Strömförsörjning:
Spoltyp:

Ett huvud, cylinderformad arm, sex nålar
1 000 stygn i minuten
.pes, .dst och .phc
512 (b) x 589 (d) x 586 (h) mm
55 kg
37 kg
220–240 V
L-typ

Mer information får du hos din återförsäljare eller på www.brothersewing.eu.

Kontakt:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, DE-61118 Bad Vilbel, Tyskland
www.brothersewing.eu
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