
Yksityiskoh-dat sen  tekevät!

Alkuperäinen    

telmä PFAFF®

-järjes-

Per fection starts here.



200 mm

3

Tutustu nyt PFAFF® -ompelukoneisiin, 
niin huomaat, miksi nämä mallit erottuvat 
muista. Linjakkaan muotoilun takana 
piilee moderni toimivuus. Alkuperäinen 
IDT™-järjestelmä ja korkean resoluution 
kosketusnäyttö ovat ainutlaatuisia 
ominaisuuksia verrattuna kilpailijoiden 
ompelukoneisiin tässä hintaluokassa.  
 
Vertaile. 
Huomaa ero.

Kolme mallia, joiden ainutlaatuiset  
ominaisuudet odottavat juuri sinua.

Yksityiskohdat sen tekevät! 

Suuri ompelutila ja pitkä vapaavarsi tekevät  
kaikenkokoisten kohteiden ompelusta vaivatonta. 

Moitteettomasti valaistun ompelualueen ja korkean  
resoluution kosketusnäyttön ansiosta ompelu onnistuu aina. 

Alkuperäinen IDT™-järjestelmä takaa täysin tasaisen  
syötön sekä kankaan ylä- että alapuolelta. 

tilaVa

KirKas

tarKKa

Yksityiskohdat sen tekevät!
Tereet, hienostuneet somisteet ja 
ainutkertainen yhdistelmä vapaatikkausta 
antavat tälle tilkkutyölle uniikin ja modernin 
ilmeen. Ohjeet ovat sivulla www.pfaff.com

Kolme kirkasta valoa valaisee 
ompelualueen ilman varjoja. Kaksi valoa 
ambition essential™ -mallissa.

Paljon tilaa suurille kangasmäärille 
– loistava ominaisuus kaikkeen 
ompeluun! 

Useiden farkkukangaskerrosten 
päällitikkaaminen sujuu helposti, 
kun käytössä on alkuperäinen IDT™-
järjestelmä, tavallista paksumpi lanka ja 
päällitikkausneula.
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Ompelumukavuutta ja 
täydellistä osaamista! 

Yksityiskohdat sen tekevät!

 Katso tarkat ominaisuudet kunkin mallin kohdalta.

Muotivaatteet, asusteet ja kodinsisustus – uusilla PFAFF® - 
ompelukoneilla teet tämän kaiken ja yllätyt iloisesti.

Näet tekemäsi valinnat, vaihtoehdot ja 
tiedot ompeleesta korkean resoluution 
näytöllä. Kosketusnäytön selailu  
( -ompelukone) sujuu 
kätevästi muovineulalla.

Suuri korkean resoluution kosketusnäyttö 
(vain -ompelukone) ja sen 
selkeä selailutapa tarjoavat helpon ommel-
valinnan muovineulan avulla. Optimaaliset 
asetukset on esisäädetty, mutta voit itse muuttaa 
niitä ja tallentaa ompeleen johonkin neljästä 
muistista.
Valitse mieleisesi 201 ompeleesta, 
sillä PFAFF® -ompelu-
koneessa on kattava ommelvalikoima. 
Neljät kirjaimet ja monet kauniit 
tilkkuompeleet tarjoavat lukemattomia 
mahdollisuuksia suunnitellessasi seuraavaa 

ihanaa tilkkutyötäsi. Saat kaksi lisäpaininjalkaa 
 ompelukoneen mukana 

voidaksesi kehittää tilkkuilutaitojasi edelleen. 
(Avoin vapaaompelujalka ja ¼" tilkkutyöjalka 
IDT™-järjestelmälle.)
Huomaat, kuinka kätevää on, kun  
alalankavahti ilmoittaa alalangan olevan 
loppumassa.

Tule tutustumaan moderniin PFAFF®-muotoiluun, 
jossa on runsas 200 mm:n ompelutila 
neulan oikealla puolella. Se takaa rennon 
ompelukokemuksen ja paljon tilaa suurille 
kangasmäärille – erityisesti tilkkuilijoiden 
arvostama ominaisuus. Kolmen LED-valon 
ansiosta koko työskentelytilassa on erinomainen 
valaistus, eikä varjoja pääse muodostumaan. 
(Kaksi LED-valoa ambition essential™ -mallissa.)

Suurella korkean resoluution 
näytöllä (mallit 1.0 ja 2.0) näet jokaisen 
ompeleen todellisessa koossa, aina yhtä 
yksityiskohtaisena ja terävänä. Näet kaikki 
tärkeät tiedot yhdellä silmäyksellä. Voit säätää 
ompelunopeutta, langankireyttä ja paininjalan 
puristusta tarpeen mukaan eri ompelutekniikoita 
tai kangastyyppejä varten. Paininjalan 
lisänostokorkeus ja elektroninen 

neulavoima ovat ihanteelliset ommeltaessa 
paksuja kankaita tai useita kangaskerroksia.
Ompelu ilman jalkasäädintä käyttämällä 
start/stop-painiketta (mallit 1.0 ja 2.0), 
nopeudensäätö liukusäätimellä sekä halutessasi 
automaattinen päättely ja stop. 

Napin painalluksella voit asettaa neulan 
pysähtymään automaattisesti ylä- tai ala-
asentoon työn kääntämistä, applikointia tai 
muita erikoistekniikoita varten. 
Kun käytössä on 29 neulan asemaa, voit 
aina sijoittaa ompeleen täsmälleen haluamaasi 
kohtaan. Mainio ominaisuus päällitikkauksiin, 
tilkkuiluun, vetoketjun ompeluun ja moneen 
muuhun. 

Kehitä tilkkuilutaitojasi! 

Yksityiskohdat sen tekevät!

Suuri korkean resoluution kosketusnäyttö ammattimaiseen ompeluun.  
Tarkoin valitut tilkkuompeleet ja kaksi lisäpaininjalkaa takaavat sen,  
että löydät PFAFF® quilt ambition™2.0 -ompelukoneen avulla sisäisen 
tilkkutähtesi!  

Ainutlaatuinen 
ominaisuus!
Täysin tasainen syöttö sekä 
kankaan ylä- että alapuolelta.

Kaikki pysyy kohdallaan ommellessasi 
ohuita kankaita tai useita langaskerroksia. 
Ihanteellinen tilkkuiluun. Kun ompelet pitkiä 
saumoja esimerkiksi verhoihin, kumpikin 
kerros syötetään tasaisesti koko pituudelta.  
Kankaiden kuviot ja raidat osuvat aina 
kohdalleen. Katso video IDT™-järjestelmästä, 
niin näet tämän upean tekniikan itse teossa! 
www.pfaff.com/idt

Tilkkuilu- 
ominaisuudet!
Ompelukoneessa  on  

upeita ominaisuuksia tilkkuilusta innostuneille.

•	 Alkuperäinen	IDT™-järjestelmä 
•	 Suurin	korkean	resoluution	kosketusnäyttö*
•	 201	ommelta,	mukana	useita	 

tilkkuompeleita
•	 Laaja	valikoima	lisätarvikkeita	tilkkuiluun	
•	 Mukana	kaksi	lisäpaininjalkaa:
 – Avoin vapaaompelujalka
 – ¼" tilkkutyöjalka IDT™-järjestelmälle

*Verrattuna kilpailijoiden ompelukoneisiin 
samassa hintaluokassa.

*Verrattuna kilpailijoiden ompelukoneisiin 
samassa hintaluokassa.

*

 MUKANA 
TILKKUTYÖ-
JALAT!
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Yksityiskohdat sen  
tekevät!
Upeat ominaisuudet verrattuna kilpailijoiden 
ompelukoneisiin	samassa	hintaluokassa:	

•	 Alkuperäinen PFAFF® IDT™ -järjestelmä

•		200	mm:n	ompelutila

•		 	Suurin	korkean	resoluution	 
kosketusnäyttö (malli 2.0)

•		Alalankavahti	(malli	2.0)

•		 Jopa	201	ommelta

•		 Jopa	4	kirjaimet	

Uusia inspiraatoita! 
Yksityiskohdat sen tekevät!

Tutustu tarkemmin PFAFF® -ompelukoneiden ommelvali-
koimaan,	niin	huomaat	eron	muihin.	Jopa	201	ommelta,	joiden	avulla	
muutat ideasi todeksi. 

Ammattimaiset hyötyompeleet, moitteetto-
mat napinlävet ja valtava valikoima 
ihastuttavia koriste- ja tilkkuompeleita 
sekä ristipistoja ja päärmeompeleita, 
joilla luomuksiisi syntyy upea loppusilaus.  
Valittavana on neljät erityyppiset 
kirjaimet, joilla voit suunnitella nimet, 
numerot ja tekstit. Peilaa, yhdistele 
ja tallenna enintään 20 ommelta 
ja kirjainta omaksi ommelyhdistelmäksi. 
Korkean resoluution kosketusnäyttö näyttää 
kaikki ompeleet todellisessa koossa. 
Pidennystoiminnolla voit pidentää 
satiiniompeleet niin, että ommeltiheys 
pysyy silti ennallaan. Vapaaompelua varten 

syöttäjä lasketaan ja koneeseen 
kiinnitetään avoin vapaaompelu-
jalka (toimitetaan  
-ompelukoneiden mukana). Kun ompelet 
kaksoisneulalla, kaksoisneulaoh-
jelma säätää ommelleveyden niin, että 
neula ei pääse katkeamaan.

Kaikki tämä ja paljon muuta odottaa 
juuri sinua. Käy valtuutetun PFAFF®-
jälleenmyyjän luona ja koeompele PFAFF® 

-ompelukoneet itse. 

Peilaa, yhdistele ja tallenna ompeleita, 
joilla voit luoda uniikkeja yksityiskohtia. 
Jopa 4 kirjaimet. Valitse mieleisesi  
eri tyyleistä. 

Anna mielikuvituksellesi täysi vapaus. 
Avoin vapaatikkausjalka toimitetaan 

 -ompelukoneen 
mukana.

Kaikki ominaisuudet yhdellä  
silmäyksellä 

Yksityiskohdat sen tekevät!

Luo ainutkertainen rannekoru 
käden käänteessä!  
Yhdistele haluamiasi PFAFF® 

 -koristeompeleita ja tutustu 
uusiin tekniikoihin, joita voit toteuttaa 
laajan lisätarvikevalikoiman avulla. 

Luo kiinnostavia ulottuvuuksia tilkkutyöhösi 
tereillä ja koristeompeleilla. 

Tilaa uusille ideoille!
PFAFF®-tuotemerkillä on saatavana kattava 
valikoima paininjalkoja, joista suuri osa sopii 
käytettäväksi alkuperäisen IDT™-järjestelmän 
kanssa. Käy sivustolla www.pfaff.com 
tutustumassa lisätarvikkeisiin. 

Alkuperäinen IDT™-järjestelmä (kiinteä kaksoissyöttö) – Täysin tasainen syöttö sekä kankaan ylä- että alapuolelta. Alkuperäinen IDT™-
järjestelmä  on erinomainen tilkkuilussa ja muussa ompelussa! Alkuperäinen IDT™-järjestelmä toimii kaikissa ompeleissa, eteen- ja taaksesyötössä sekä 
kaikilla tikin pituuksilla ja ommelleveyksillä. Kiinteän kaksoissyötön ansiosta lisävarusteita ei tarvita. Se on helppo ottaa käyttöön ja pois käytöstä. Monia 
PFAFF®-lisätarvikkeita ja paininjalkoja voi käyttää IDT™-järjestelmän kanssa, mikä takaa tasaiset saumat kaikkiin kankaisiin kaikilla ompeleilla.

Laaja ompelutila – Neulan oikealla puolella on 200 mm tilaa suurillekin ompelutöille.

Ompeleet	–	Kattava	valikoima	7	mm:n	ompeleita:	hyötyompeleita,	napinläpiä,	koristeompeleita,	tilkkuompeleita,	ristipistoja	ja	päärmemompeleita. 201 136 110

Kirjaimet	–	Valittavana	on	neljä	erilaista	fonttia:	Block,	Outline,	Script	ja	kyrilliset	kirjaimet.	 4 2 2

Suuri korkean resoluution näyttö – Näet näytöllä tekemäsi valinnat, eri vaihtoehdot ja tiedot ompeleesta langankireyssuosituksineen.  
Kaikki ompeleet näytetään todellisessa koossa.

Kosketustoiminto – Valinnat on helppo tehdä koskettamalla näyttöä muovineulalla.

Alalankavahti – Hälyttää, kun alalanka on loppumassa.

Start /Stop-painike – Paina Start-painiketta, kun haluat ommella ilman jalkasäädintä.

Nopeudensäädin – Säädä ompelunopeutta liukusäätimellä.

Esisäädetty päättely, valinta näkyy näytöllä – Valittavana on yksi tai useita päättelyvaihtoehtoja.

Kaksoisneulaohjelma – Kone säätää automaattisesti ompeleen niin, että neula ei pääse katkeamaan.

Ommelleveyden rajoitin – Rajoittaa suoraompeleen niin, että neula on keskellä käytettäessä suoraommelpistolevyä ja/tai -jalkaa, jotta neula ei 
pääse katkeamaan.

Pidennys – Pidennettäessä satiiniompeleita koko ommel pitenee, mutta sen tiheys pysyy ennallaan.

Ompeleiden tallennus – Voit muuttaa ompeleen asetuksia ja tallentaa muokatun ompeleen muistiin.

LED-valot – Kolme kirkasta valoa valaisee ompelualueen ilman varjoja. 3 3 2

PFAFF®-muotoilu – Suunniteltu helpottamaan ompelua ja tarjoamaan ompelun harrastajille ammattimaisen lopputuloksen. 

Vapaaompelu – Kiinnitä koneeseen vapaaompelujalka (toimitetaan quilt ambition™ 2.0 -ompelukoneen mukana), niin tikkaaminen ja vapaa kirjonta 
sujuvat helposti.

Syöttäjän lasku koneen ulkopuolelta – Syöttäjä on helppo laskea kiemuratikkausta, vapaakirjontaa tai parsintaa varten.

Paininjalan lisänosto – Paininjalka nousee lisänostoasentoon, jolloin paksutkin kankaat saa vaivattomasti paininjalan alle.

Paininjalan puristus – Säädettävissä erikoistekniikoita varten tai hyvin ohuita tai paksuja kankaita varten.

Säädettävä langankireys – Langankireyden voi säätää kunkin kankaan, vanun tai langan mukaan niin, että ylä- ja alalanka kohtaavat  
kangaskerrosten keskellä. 

Neulastop ylös/alas – Napin painalluksella voit asettaa neulan pysähtymään automaattisesti ylä- tai ala-asentoon työn kääntämistä,  
applikointia ym. varten.

Välitön päättely – Toiminnon ollessa valittuna kone tekee automaattisesti sauman loppuun päättelytikit.

29 neulan asemaa – Mainio ominaisuus päällitikkauksiin, tilkkuiluun, vetoketjun ompeluun ja moneen muuhun.

Peilikuva – Voit kääntää ompeleen sivuttain ja/tai pitkittäin. (ambition essential™-mallissa vain sivuttain)

Muistit – Omien ommelyhdistelmien tallentamiseen. 4 4 1

Ommelyhdistelmät – Voit yhdistellä ompeleita ja/tai kirjaimia ja tallentaa ne koneen muistiin. 20 20 30

Kiinteä langoitin – Langoitus sujuu helposti ja nopeasti.

Pistolevy – Merkinnät neulan vasemmalla ja oikealla puolella auttavat kankaan ohjaamisessa.

Pikakiinnitettävät paininjalat – Vaihtaminen on helppoa, sillä ruuviavaimia tai muita välineitä ei tarvita.

Vaakasukkula – Puola on helppo pudottaa paikalleen.

Pysyvä taaksesyöttö – Kädet ovat vapaina ohjaamaan kangasta.

Elektroninen neulavoima – Täysi neulavoima kaikilla ompelunopeuksilla.

Kova suojakotelo – Suojaa konettasi kuljetuksen aikana ja pitää sen suojassa pölyltä.

Kaksi lankatappia – Kaksoisneulalla ompeluun ja muihin erikoistekniikoihin.

Tarvikelaatikko – Tarvikkeiden ja puolien säilytykseen. (Kaksi lokeroa malleissa ambition™ 1.0 ja quilt ambition™ 2.0 )

Vakiovarusteet – Sopivat paininjalat perusompeluun. quilt ambition™ 2.0-mallin mukana toimitetaan myös avoin vapaatikkausjalka ja ¼" tilkkutyöjalka 
IDT™-järjestelmälle. 

8 6 6

Katso tarkat ominaisuudet kunkin mallin kohdalta.
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koimaan,	niin	huomaat	eron	muihin.	Jopa	201	ommelta,	joiden	avulla	
muutat ideasi todeksi. 

Ammattimaiset hyötyompeleet, moitteetto-
mat napinlävet ja valtava valikoima 
ihastuttavia koriste- ja tilkkuompeleita 
sekä ristipistoja ja päärmeompeleita, 
joilla luomuksiisi syntyy upea loppusilaus.  
Valittavana on neljät erityyppiset 
kirjaimet, joilla voit suunnitella nimet, 
numerot ja tekstit. Peilaa, yhdistele 
ja tallenna enintään 20 ommelta 
ja kirjainta omaksi ommelyhdistelmäksi. 
Korkean resoluution kosketusnäyttö näyttää 
kaikki ompeleet todellisessa koossa. 
Pidennystoiminnolla voit pidentää 
satiiniompeleet niin, että ommeltiheys 
pysyy silti ennallaan. Vapaaompelua varten 

syöttäjä lasketaan ja koneeseen 
kiinnitetään avoin vapaaompelu-
jalka (toimitetaan  
-ompelukoneiden mukana). Kun ompelet 
kaksoisneulalla, kaksoisneulaoh-
jelma säätää ommelleveyden niin, että 
neula ei pääse katkeamaan.

Kaikki tämä ja paljon muuta odottaa 
juuri sinua. Käy valtuutetun PFAFF®-
jälleenmyyjän luona ja koeompele PFAFF® 

-ompelukoneet itse. 

Peilaa, yhdistele ja tallenna ompeleita, 
joilla voit luoda uniikkeja yksityiskohtia. 
Jopa 4 kirjaimet. Valitse mieleisesi  
eri tyyleistä. 

Anna mielikuvituksellesi täysi vapaus. 
Avoin vapaatikkausjalka toimitetaan 

 -ompelukoneen 
mukana.

Kaikki ominaisuudet yhdellä  
silmäyksellä 

Yksityiskohdat sen tekevät!

Luo ainutkertainen rannekoru 
käden käänteessä!  
Yhdistele haluamiasi PFAFF® 

 -koristeompeleita ja tutustu 
uusiin tekniikoihin, joita voit toteuttaa 
laajan lisätarvikevalikoiman avulla. 

Luo kiinnostavia ulottuvuuksia tilkkutyöhösi 
tereillä ja koristeompeleilla. 

Tilaa uusille ideoille!
PFAFF®-tuotemerkillä on saatavana kattava 
valikoima paininjalkoja, joista suuri osa sopii 
käytettäväksi alkuperäisen IDT™-järjestelmän 
kanssa. Käy sivustolla www.pfaff.com 
tutustumassa lisätarvikkeisiin. 

Alkuperäinen IDT™-järjestelmä (kiinteä kaksoissyöttö) – Täysin tasainen syöttö sekä kankaan ylä- että alapuolelta. Alkuperäinen IDT™-
järjestelmä  on erinomainen tilkkuilussa ja muussa ompelussa! Alkuperäinen IDT™-järjestelmä toimii kaikissa ompeleissa, eteen- ja taaksesyötössä sekä 
kaikilla tikin pituuksilla ja ommelleveyksillä. Kiinteän kaksoissyötön ansiosta lisävarusteita ei tarvita. Se on helppo ottaa käyttöön ja pois käytöstä. Monia 
PFAFF®-lisätarvikkeita ja paininjalkoja voi käyttää IDT™-järjestelmän kanssa, mikä takaa tasaiset saumat kaikkiin kankaisiin kaikilla ompeleilla.

Laaja ompelutila – Neulan oikealla puolella on 200 mm tilaa suurillekin ompelutöille.

Ompeleet	–	Kattava	valikoima	7	mm:n	ompeleita:	hyötyompeleita,	napinläpiä,	koristeompeleita,	tilkkuompeleita,	ristipistoja	ja	päärmemompeleita. 201 136 110

Kirjaimet	–	Valittavana	on	neljä	erilaista	fonttia:	Block,	Outline,	Script	ja	kyrilliset	kirjaimet.	 4 2 2

Suuri korkean resoluution näyttö – Näet näytöllä tekemäsi valinnat, eri vaihtoehdot ja tiedot ompeleesta langankireyssuosituksineen.  
Kaikki ompeleet näytetään todellisessa koossa.

Kosketustoiminto – Valinnat on helppo tehdä koskettamalla näyttöä muovineulalla.

Alalankavahti – Hälyttää, kun alalanka on loppumassa.

Start /Stop-painike – Paina Start-painiketta, kun haluat ommella ilman jalkasäädintä.

Nopeudensäädin – Säädä ompelunopeutta liukusäätimellä.

Esisäädetty päättely, valinta näkyy näytöllä – Valittavana on yksi tai useita päättelyvaihtoehtoja.

Kaksoisneulaohjelma – Kone säätää automaattisesti ompeleen niin, että neula ei pääse katkeamaan.

Ommelleveyden rajoitin – Rajoittaa suoraompeleen niin, että neula on keskellä käytettäessä suoraommelpistolevyä ja/tai -jalkaa, jotta neula ei 
pääse katkeamaan.

Pidennys – Pidennettäessä satiiniompeleita koko ommel pitenee, mutta sen tiheys pysyy ennallaan.

Ompeleiden tallennus – Voit muuttaa ompeleen asetuksia ja tallentaa muokatun ompeleen muistiin.

LED-valot – Kolme kirkasta valoa valaisee ompelualueen ilman varjoja. 3 3 2

PFAFF®-muotoilu – Suunniteltu helpottamaan ompelua ja tarjoamaan ompelun harrastajille ammattimaisen lopputuloksen. 

Vapaaompelu – Kiinnitä koneeseen vapaaompelujalka (toimitetaan quilt ambition™ 2.0 -ompelukoneen mukana), niin tikkaaminen ja vapaa kirjonta 
sujuvat helposti.

Syöttäjän lasku koneen ulkopuolelta – Syöttäjä on helppo laskea kiemuratikkausta, vapaakirjontaa tai parsintaa varten.

Paininjalan lisänosto – Paininjalka nousee lisänostoasentoon, jolloin paksutkin kankaat saa vaivattomasti paininjalan alle.

Paininjalan puristus – Säädettävissä erikoistekniikoita varten tai hyvin ohuita tai paksuja kankaita varten.

Säädettävä langankireys – Langankireyden voi säätää kunkin kankaan, vanun tai langan mukaan niin, että ylä- ja alalanka kohtaavat  
kangaskerrosten keskellä. 

Neulastop ylös/alas – Napin painalluksella voit asettaa neulan pysähtymään automaattisesti ylä- tai ala-asentoon työn kääntämistä,  
applikointia ym. varten.

Välitön päättely – Toiminnon ollessa valittuna kone tekee automaattisesti sauman loppuun päättelytikit.

29 neulan asemaa – Mainio ominaisuus päällitikkauksiin, tilkkuiluun, vetoketjun ompeluun ja moneen muuhun.

Peilikuva – Voit kääntää ompeleen sivuttain ja/tai pitkittäin. (ambition essential™-mallissa vain sivuttain)

Muistit – Omien ommelyhdistelmien tallentamiseen. 4 4 1

Ommelyhdistelmät – Voit yhdistellä ompeleita ja/tai kirjaimia ja tallentaa ne koneen muistiin. 20 20 30

Kiinteä langoitin – Langoitus sujuu helposti ja nopeasti.

Pistolevy – Merkinnät neulan vasemmalla ja oikealla puolella auttavat kankaan ohjaamisessa.

Pikakiinnitettävät paininjalat – Vaihtaminen on helppoa, sillä ruuviavaimia tai muita välineitä ei tarvita.

Vaakasukkula – Puola on helppo pudottaa paikalleen.

Pysyvä taaksesyöttö – Kädet ovat vapaina ohjaamaan kangasta.

Elektroninen neulavoima – Täysi neulavoima kaikilla ompelunopeuksilla.

Kova suojakotelo – Suojaa konettasi kuljetuksen aikana ja pitää sen suojassa pölyltä.

Kaksi lankatappia – Kaksoisneulalla ompeluun ja muihin erikoistekniikoihin.

Tarvikelaatikko – Tarvikkeiden ja puolien säilytykseen. (Kaksi lokeroa malleissa ambition™ 1.0 ja quilt ambition™ 2.0 )

Vakiovarusteet – Sopivat paininjalat perusompeluun. quilt ambition™ 2.0-mallin mukana toimitetaan myös avoin vapaatikkausjalka ja ¼" tilkkutyöjalka 
IDT™-järjestelmälle. 

8 6 6

Katso tarkat ominaisuudet kunkin mallin kohdalta.



Per fection starts here.TM

 What 
makes 

       it so 

       perfect? 

The Original!  Only from PFAFF®  

for over 45 years!

TM

www.pfaff.com

Sisusta kotisi kauniiksi!
Yhdistele värejä ja tekniikoita ainutkertaisella tavalla. 
Luo ammattimaiset reunukset tyynyihisi terejalalla. 
Voit ommella ihastuttavat koristeet kodintekstiileihin, 
muotivaatteisiin tai mihin ikinä haluatkin! Ohjeet  
ovat sivulla www.pfaff.com 

Täydellinen apulainen tilkkuiluun!
Kun ompelet suurikokoisia tilkkutöitä tai vaatteita tai jos 
haluat muuten vain enemmän ompelumukavuutta, lisätaso 
tarjoaa tilaa, jota kookkaiden töiden käsittelyssä tarvitaan.

Tutki vielä lisää!
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Valtuutettu PFAFF®-jälleenmyyjä on valmiina auttamaan sinua. 

Lisätietoa IDT™-
järjestelmästä!
Mene sivulle www.pfaff.com/idt, 
niin saat lisätietoa siitä, kuinka 
alkuperäinen IDT™-järjestelmä auttaa 
sinua pääsemään täydelliseen  
lopputulokseen joka kerta. Katso 
video-klippi ja lue, mitä ompelijat eri 
puolilla maailmaa ajattelevat tästä 
ominaisuudesta.
 

Lisätarvikkeena saatava 

tikkausjalka IDT™-järjestel- 
mälle auttaa ompele-
maan täydelliset tikkaukset  
tilkkutöihisi. Ohjain kulkee 
saumaa pitkin, jolloin 
tikkaus osuu täsmälleen 
sauman keskelle.

Myyjä
Kirjoituskone
Espoon Kone OyKauppamiehentie 102100 ESPOOPuh. 09 - 4550915www.espoonkone.fi




