
HER FINDER DU PERFEKTION...

Elegant funktionalitet leveres med 
sikkerhed og præcision af den spændende 
expression™ line from PFAFF®. 
Oplev deres alsidighed og udforsk 
funktionerne i disse sofistikerede og 
robuste maskiner.

Innovative og justerbare funktioner 
giver brugerne mulighed for fuld kontrol 
over designprocessen, så der kan flyttes 
grænser, når kunsten skal udøves.

Få dine forventninger opfyldt til fulde med 
et progressivt værktøj, der giver dig alt, du 
beder om og mere til.
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OMFATTENDE FUNKTIONER
®

expression™ 710 

quilt expression™ 720 

PFAFF® Farvetouchskærm: Se sømmene i naturlig størrelse og få alle de syoplysninger, du har brug for, direkte på farvetouchskærmen. 

Stort Syområde: Syområdet til højre for nålen er næsten 10” (250mm) til syning af store mængder stof eller pladevat.

Det Originale IDT™ System: Den indbyggede overtransportør fra PFAFF®, fremfører præcist alle stoftyper fra oven og fra neden for perfekte sømme hver gang.

Exclusive PFAFF® Sømteknikker: Flydende sømme, båndsømme (tredobbelte, dobbelte eller enkelt) samt lag-på-lag-sømme. 

Exclusive Stitch Creator™ Funktion: Med denne funktion kan du lave nye 9-mm-sømme eller redigere de indbyggede sømme, hvilket giver uanede kreative muligheder.

Enkeltmønsterprogram: Indstil det nøjagtige antal sømme eller gentagelser af sømkombinationer, du vil sy. 

Patchworkprogram: Brug Patchworkprogrammet til at huske sømmens længde, så den kan gentages igen og igen. 

Syfunktioner: Indeholder automatisk trykfodsløft, nålestop op/ned, start/stop knap, mønstergenstart, øjeblikkelig hæftning, trådsaks og justering af hastighed. 

Elektronisk selvjusterende trådspænding: Den bedste trådspænding indstilles automatisk til den pågældende syteknik og stoftype. Du kan selv ændre spændingen, når du skal bruge specialteknikker.

Indbyggede dekorative og nyttesømme: Bliv overrasket over det fascinerende udvalg af PFAFF® high-quality sømme – unikke udsmykninger, syet perfekt i op til 9mm bredde.

Sideværts syning: Tilføj smukke detaljer med sømme og monogrammer, der er op til 52 mm brede.

Creative signature™ Syprogrammer: Tapering på alle 9mm dekorative sømme, Spejlvend sømmene, Stingpositionering, Stingtæthed og Dobbeltnålprogram. 

Sensormatic Knaphuller: Sensormatic Knaphulsmåleren syr automatisk perfekt balancerede et-trins knaphuller i én arbejdsgang hver gang.

37 Nålepositioner: Gør det muligt at placere din ligesøm helt præcist. Perfekt til topstikninger, kantstikninger, undersyning, syning i sømfuren eller quiltning.

Frihåndstilstande: Tre frihåndstilstande til quiltning, trådmaling eller stopning. Vælg den bedst egnede tilstand til den teknik, du vil bruge.

Personlig Menu: Gem dine personlige sømme og kombinationer i en mappe, så du kan finde dem igen, når du skal bruge dem.

Hurtighjælp System: Tryk på ikonet for hurtighjælp for at få vist oplysninger med det samme.

Trykfødder som tilbehør: Flere medfølgende trykfødder til alle dine grundlæggende behov.

Ligesømsstingplade: Den perfekte hjælp til syning af ligesømme med alle former for ligesømstilbehør. 

Ligesømssensor: Når du monterer ligesømsstingpladen, giver maskinens sensor dig besked, hvis du vælger en anden søm end en ligesøm. 

Indbygget nåletråder: Gør trådningen let og modvirker overanstrengelse af øjnene.

Oplyst arbejdsflade med LED lys: Designet til at give ens lys over hele arbejdsfladen. LED teknologi og lysguides sikrer excellent lys over hele arbejdsområdet.

Undertrådssensor: Advarer dig, når undertråden er ved at slippe op.

Elektronisk knæløft: Hæver trykfoden med en nem bevægelse, så du kan holde hænderne på stoffet.

Klemfri griber, som forhindrer blokering: Ingen tråde fanges i spoleområdet.

Undertrådsspoling fra nålen: Tidsbesparende og bekvem spoling af undertråden.

Kan opdateres: Download den seneste programversion fra internettet, og opdater hurtigt maskinen med en USB-nøgle.

Sprog: Du kan vælge mellem 12 forskellige sprog i indstillingsmenuen.

Indbygget holder til pegepinden: Så har du altid din pegepen lige ved hånden.

Hårdt kuffertlåg: Støvfri opbevaring af din maskine.

Inch/cm mål på Ruler on the bundpladen: Indbygget målebånd er lige ved hånden på din symaskine.

Indbyggede syskifttyper: Vælg fra et udvalg af syalfabeter med både blok- og små bogstaver for nem programmering.

Balance: Transportørens balance kan let ændres i længden og/eller bredden ved brug af specielle metervarer og tråde.
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SKØNHED ER I DETALJERNE 

PFAFF® expression™ line symaskiner

®



INTUITIVE SYFUNKTIONER

Genstartsknap 
 Syningen genoptages i begyndelsen af en søm eller en kombination, 
uden at du skal genindstille de særlige indstillinger, du har lavet. 

Øjeblikkelig hæftning 
Når du trykker på denne knap, hæfter maskinen automatisk i 
slutningen af en søm, så den hurtigt og nemt afsluttes.

Trådklip 
Klipper automatisk over- og undertråden over og trækker 
trådenderne om på bagsiden af stoffet. 

Hastigheder 
Juster syhastigheden og din symaskine husker din foretrukne 
indstilling, indtil du slukker for den.

Automatisk trykfodsløft 
Hæver trykfoden med det samme, når nålen indstilles til at stoppe 
nede og/eller i slutningen af en søm. Tryk på knappen en gang 
mere, når trykfoden er oppe for at få det praktiske ekstraløft.

Nålestop Oppe/Nede
Indstil maskinen til nålestop oppe eller nede i stoffet, så du kan 
dreje det, sy applikationer og meget mere.

Start/stop-knap 
Sy uden fodpedalen. Gør det nemt at sy lange sømme, bruge 
frihåndsfunktionen og sy knaphuller. 

PFAFF® Farvetouchskærm

Den Grafiske Brugergrænseflade er 
specielt designet til at imødekomme 
dine krav. Du kan få vist sømmen 
i naturlig størrelse og få alle de 
syoplysninger, du har brug for, 
direkte på skærmen. QVGA screen 
(3.5in, 70 x 53mm) Resolution 
320x240. 

Frihåndstilstande:  

Frihåndstilstande til quiltning, 
trådmaling eller stopning. Vælg den 
bedst egnede tilstand til den teknik, 
du vil bruge. Transportøren sænkes 
automatisk, når din foretrukne 
metode er valgt.

37 nålepositioner 

For nøjagtig placering og 
forskydning af din søm. 
Perfekt til topstikninger, 
kantstikninger, undersyning, 
syning i sømfuren eller quiltning.

Indbygget nåletråder

Gør trådningen let og modvirker 
overanstrengelse af  
øjnene.

Automatisk trådspænding

Indstiller automatisk den bedste 
spænding til alle syteknikker og 
stoftyper. Du kan selv ændre 
spændingen, når du skal bruge 
specialteknikker.

Original IDT™ System

Originalt siden 1968. 
Den indbyggede overtransportør 
fra PFAFF®, fremfører præcist alle 
stoftyper fra oven og fra neden for 
perfekte sømme hver gang.

Stor syflade
PFAFF® expression™ 710 og quilt 
expression™ 720 symaskinerne er 
det perfekte valg til dem, der quilter, 
syr boligtekstiler eller modetøj - 
enhver med skabertrang. Syområdet 
til højre for nålen er næsten 
10” (250mm) til syning af store 
mængder stof eller pladevat.

LED oplyst Arbejdsflade
Designet til at give ens lys over hele 
arbejdsfladen. LED teknologi og 
lysguides sikrer excellent lys over 
hele arbejdsområdet. Se stoffet og 
sømmene i deres rigtige farve og 
uden skygger.

VIGTIGSTE FUNKTIONER



SLIP DINE KUNSTNERISKE EVER LØS 

Sofistikeret elegance er sikret gennem mere end 155 års førende tysk arv og opfindsomhed. PFAFF® expression™symaskiner giver dig 

fintunet teknologi og imponerende resultater. Udnyt alsidigheden og den integrerede præcision og bliv inspireret til at tage på din næste 

kunstneriske rejse. I disse fejrede PFAFF® maskiner smelter ynde, styrke og innovation sammen.

247 PFAFF® High Quality Sømme
I 7 kategorier for nemt sømvalg op til 9mm.

3 Indbyggede alfabeter.
Både små og store bogstaver, som er lette at programmere.

Creative Signature™ Syprogrammer
Tapering på alle 9-mm-pyntesømme – Du kan lave en tapering i starten og/eller 
slutningen af en hvilken som helst søm  og vælge blandt mange forskellige vinkler, som 
giver dig ubegrænsede muligheder. 

Spejlvend sømme – Spejlvend sømmen vandret og/eller lodret for at få endnu flere 
muligheder. 

Stingpositionering – Flytter hele sømmen mod højre eller venstre og gør det nemt at 
justere pyntesømme ind efter hinanden. 

Stingtæthed Tætheden kan øges eller mindskes uden at påvirke stinglængden ved at styre 
afstanden mellem stingpunkterne.

Dobbeltnålsprogram – Her kan du angive dobbeltnålens størrelse, så stingbredden 
automatisk justeres derefter.
Du kan få vist sømmen med dobbeltnål på skærmen.

8 Sensormatic knaphuller
Sensormatic Knaphulsmåleren syr automatisk perfekt balancerede et-trins knaphuller 
i én arbejdsgang hver gang. Begge knaphulsstolper sys i samme retning for præcis 
stingkvalitet. 8 knaphulstyper designet for forskellige syopgaver.

Trykfødder medfølger som tilbehør
9 forskellige trykfødder til alle dine grundlæggende behov.

PFAFF® expression™ 710 
FUNKLEN DE  IN NOVATIO N ... 



Exclusive PFAFF® Sømteknikker
Oplev unikke og avancerede sømteknikker i verdensklasse for sofistikerede designs.

Flydende sømme – Tilføj dekorationer til dit projekt med sømme, der ser ud som om de flyder ovenpå stoffet uden  
forbindelsessting imellem. Det giver dem en unik håndsyet effekt.

Tredobbelte, Dobbelt- og Enkeltbåndsømme – Giv dine pyntesømme et flerdimensionelt præg med disse smukke 
båndsømme. Smalle bånd og pynteeffekter væves ind i disse specialsømme, mens du syr. 

Lag-på-lag-sømme – Sy smukke dekorative sømme. Lag-på-lag-sømmene består af sømpar, der er designet til at blive syet 
oven på hinanden.

Exclusive Stitch Creator™ Funktion
Lav nye 9-mm-sømme eller redigere de indbyggede sømme, hvilket giver uanede kreative muligheder.

428 PFAFF® High Quality Sømme
- Op til 52 mm brede

- I 9 kategorier for nemt sømvalg 

- Exclusive, patenterede sømteknikker

4 syalfabeter
Både små og store bogstaver, som er lette at programmere.

Sideværts syning
Tilføj smukke detaljer med sømme og monogrammer, der er op til 52 mm brede.

Trykfødder medfølger som tilbehør 

11 forskellige trykfødder til alle dine grundlæggende behov.

Ligesømsstingplade og Sensor
Den perfekte hjælp til syning af ligesømme med alle former for ligesømstilbehør. Monter ligesømsstingpladen, og 
maskinens sensor giver dig besked, hvis du vælger en anden søm end en ligesøm. Du skal ikke længere være bange for at 
komme til at beskadige nålene.

Elektronisk knæløft
Hæver trykfoden med en nem bevægelse, så du kan holde hænderne på stoffet.

10 Sensormatic knaphuller
Sensormatic Knaphulsmåleren syr automatisk perfekt balancerede et-trins knaphuller i én arbejdsgang hver gang. Begge 
knaphulsstolper sys i samme retning for præcis stingkvalitet. 10 knaphulstyper designet for forskellige syopgaver.

Creative Signature™ Syprogrammer
Tapering på alle 9-mm-pyntesømme – Du kan lave en tapering i starten og/eller slutningen af en hvilken som helst søm 
og vælge blandt mange forskellige vinkler, som giver dig ubegrænsede muligheder. 

Patchworkprogram – Brug patchworkprogrammet til at huske sømmens længde, så den kan gentages igen og igen. 
Dette kan bruges i forbindelse med både nytte- og pyntesømme. 

Enkeltmønsterprogram – Indstil det nøjagtige antal sting eller gentagelser af sømkombinationer, du vil sy. 

Spejlvend sømme – Spejlvend sømmen vandret og/eller lodret for at få endnu flere muligheder. 

Stingpositionering – Flytter hele sømmen mod højre eller venstre og gør det nemt at justere pyntesømme ind efter hinanden. 

Stingtæthed – Tætheden kan øges eller mindskes uden at påvirke stinglængden ved at styre afstanden mellem 
stingpunkterne.

Dobbeltnålsprogram – Her kan du angive dobbeltnålens størrelse, så stingbredden automatisk justeres derefter. Du kan 
få vist sømmen med dobbeltnål på skærmen.

PFAFF® quilt expression™ 720 

ELEG ANT KONTROL...


