NaaiMachineHuisHaarlem.nl
Naaimachinehuishaarlem

Pfaff Creative Sensation

Wij, als gecertificeerd Pfaff® Creative™ Sensation dealer, kunnen u het neusje van de zalm laten zien. De
Creative™ Sensation kan alles wat er op creatief naaigebied bestaat.
De Pfaff® Creative™ Sensation is opmerkelijk in alle opzichten. Zijn naaimogelijkheden met een breedte tot 9 mm
zijn breder dan de meeste naaimachines stikken. Hij ziet er ook zeker anders uit. Nieuwe functies en
technologieën van het hoogste niveau openen een wereld van onbeperkte mogelijkheden en een perfectie die
nooit eerder bereikt is.
Voor de brochure klik hier: De Pfaff® Creative Sensation
De Pfaff® Creative™ Sensation geeft een nieuwe betekenis aan ruimte door de extra lange vrije arm, een nieuwe
betekenis aan helderheid door het op twee plaatsen verlichte werkvlak en een nieuwe betekenis aan precicie met
het IDT™ voor het naaien en de "Precise Positioning" voor het borduren.
De Pfaff® Creative™ Sensation heeft het grootste borduurgebied van alle borduumachines. Tot wel 360mm x
350mm* voor uw unieke persoonlijke creaties. Ontdek een nieuwe wereld.
Het hart van de Creative™ Sensation is het grote Pfaff® HD-kleuren touch-on scherm, met een hoge resolutie,
een absoluut realistische 3D-weergave van uw borduurmotief in de echte kleuren. U zult uw ogen uitkijken! U kunt
elementen verplaatsen en combineren, vergroten of verkleinen, wat uw stemming of inspiratie u maar ingeven- om
borduurmotieven te maken die echt van uzelf zijn.
Precise Positioning is een revolutie voor iedereen die van grote borduurmotieven houdt. Het is nog niet eerder zo
eenvoudig geweest om grote borduurmotieven op elkaar te laten aansluiten en de resultaten zijn nog nooit zo
perfect geweest. Markeer de gewenste posities direct op het Pfaff® HD-scherm. De Pfaff ®Creative™ Sensation
begint op de exacte plaats om uw motief af te kunnen maken- het lijkt wel magie!

*Bij de standaardaccessiores hoort o.a. de Deluxe Hoop van 360mm x 200mm.
Optioneel accessiore is de Grand Dream Hoop van 360 x 350mm.
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