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SYMASKIN

För sömnadsentusiaster som du,
detaljerna är det som gör skillnad
Fram tills nu har det inte funnits
någon symaskin som helt och hållet
kan tillgodose en sömnadsentusiasts
ambitioner – en maskin med enastående
precision som låter dig ge uttryck för
din unika och kreativa personlighet.
PFAFF® performance icon™ ger
dig de bästa resultaten någonsin.
Du har fullständig kontroll över alla
dina projekt in i minsta detalj – låt dig
imponeras av fantastiska möjligheter.

Upplev förbättrad, exakt matning oavsett typ av material
med vårt Original IDT™-system (integrerad dubbelmatning)
– ett måste för den moderna quiltentusiasten.

Med extra stora spolar kan du sy dina projekt med färre
avbrott. Du kan dessutom spola undertråd medan du syr
tack vare den separata motorn för undertrådsspolning. Du
behöver inte stanna och trä om övertråden.

Vi har utvecklat marknadens största arbetsyta: ökad bredd
och höjd under armen i jämförelse med tidigare modeller,
den högsta höjden någonsin under syhuvudet så att du får
gott om plats för händerna och bättre överblick över stora
projekt, till exempel stora quiltar.

Med den ergonomiska knälyftfunktionen höjer du smidigt
pressarfoten med en enkel rörelse så att du har händerna
fria att styra tyget.

Tack vare den teleskopiska trådledaren och den förbättrade
trådvägen kan du använda många olika trådrullar i olika
storlek och alltid få perfekta resultat.

Skapa vackert med avancerade, unika och patenterade
sömnadstekniker, däribland svävande sömmar, utstrålande
sömmar, kantsömmar med spets och bandsömmar (med
ett, två eller tre band).

Med inspiration av det
tyska arvet representerar
PFAFF® performance icon™symaskinen allt som du
uppskattar med PFAFF® –
en fulländad och innovativ
sömnadsupplevelse som
uppfyller dina högsta
förväntningar. I över 155 år
har PFAFF® utvecklat eleganta
symaskiner som utmärker
sig med avancerad teknik,
enastående resultat och en
kreativ frihet.

Var perfekt utrustad
Bara du kan förverkliga dina kreativa projekt och PFAFF® performance icon™ tillhandahåller de bästa
verktygen för att du ska uppnå enastående resultat. Alla detaljer hos denna symaskin har utvecklats
så att du kan ta din kreativitet och ditt intresse till nya nivåer. Dra nytta av avancerade funktioner och
effektiviserade sömnadsprocesser när du syr.

Stor multipekskärm med ett smart,
digitalt gränssnitt
Fullfärgskärmen på 10,1 tum (257 mm) fungerar som
en smarttelefon eller surfplatta och är den största, mest
intuitiva skärmen någonsin från PFAFF®. Särskilt utformad
för att underlätta för en sömnadsentusiast som du.

Styrka, stabilitet och precision
Bottenplattan minskar vibrationerna och ger dig den
stabilitet som du behöver för att uppnå bästa resultat.
Nålstyrkan är nästan dubbelt så hög som på tidigare
modeller, vilket gör det enkelt att sy genom kraftiga tyger.

Maximal arbetsyta
Du har aldrig tidigare haft så stort utrymme för att sy
med stora projekt. Marknadens största arbetsyta under
armen och syhuvudet ger dig en komplett överblick
över projektet.

Fler tillbehör, mer förvaring
Flera pressarfötter ingår för alla grundläggande behov,
samt två stora stygnplåtar. Den integrerade tillbehörslådan
är gummiklädd med särskilda fack för snygg och prydlig
förvaring av extra tillbehör som finns att köpa hos PFAFF®.

3 tum (76,2 mm)

12,2 tum (310 mm)

Innovativ belysning
Vår nytänkande belysning ger dig den jämnaste
belysningen på marknaden och en ljus och behaglig
sömnadsupplevelse. LED-belysningen är placerad på precis
rätt plats för att du ska slippa skuggor.

Automatisk nålträdare
Vår helautomatiska nålträdare ger enastående effektivitet
och smidighet. Trådvägarna med teleskopiska trådledare
gör att du kan använda alla dina favorittrådar, även om
det är stora spolar.

5,5 tum
(140 mm)

Trådlös anslutning med WiFi
och mySewnet™
Ladda sömmar till maskinen från mySewnet™-appen – med
molnlagring och automatiska uppdateringar via WiFi. När
du är ansluten till den kostnadsfria PFAFF® CreatorCue™appen kan du ta del av steg för steg-instruktioner och
interaktiva övningar via Hjälpcenter.

Tydliga instruktioner
Omfattar Hjälpcenter, användarhandbok och en kom
igång-guide som både hjälper och inspirerar användarna.
I Hjälpcenter finns fler än 50 animerade eller illustrerade
interaktiva anvisningar och steg för steg-instruktioner,
direkt på skärmen, som du kan ta hjälp av i dina olika
projekt. Skärmen har surfplatteliknande funktioner
som svep, nyp och zooma.

Förbättrad Original IDT™
Integrerad dubbelmatning är en unik teknik som ger
perfekt matning av alla typer av tyger, hela vägen, och
perfekta sömmar varje gång. Funktionen har en egen
elektronisk styrning och en inbyggd sensor som signalerar
när den ska aktiveras eller inaktiveras.

Oändlig kreativitet …
skillnaden ligger i detaljerna
PFAFF® performance icon™ är omsorgsfullt utvecklad för att ge dig full kontroll över dina
projekt med hjälp av innovativa och förstklassiga funktioner som är utformade för att
du ska kunna ta din kreativitet till en ny nivå och förverkliga dina idéer. Ditt intresse för
hantverk har aldrig varit enklare.

Använd metall- och specialtrådar i ditt projekt med enastående precision tack vare vår
revolutionerande ActivStitch™-teknik. Tråden matas perfekt genom maskinen för fantastiska
resultat med hjälp av inbyggda sensorer som aktivt känner av och reglerar tråden.

Du får en mycket bättre överblick över det du har skapat med vår mycket starka,
toppmoderna LED-belysning som fördelar ljuset jämnt över hela projektet, minimerar
skuggor och lyser upp på rätt ställen.

Med Stitch Creator™-funktionen kan du skapa nya 9 mm-sömmar eller redigera inbyggda
sömmar. Låt din kreativitet flöda!

Utöver våra unika sömnadstekniker finns det 522 inbyggda sömmar, 6 sömteckensnitt
och 2 extra monogramteckensnitt, vilket ger dig oändliga möjligheter att sätta en
personlig prägel på dina projekt.

Det är detaljerna som gör skillnad.

Förbättrade funktioner*:
• Surfplatteliknande skärm med multipekfunktion
• Smart verktygslåda
• Större arbetsyta – större på längden och bredden, en ökning på 69 %
• Större utrymme för händerna under syhuvudet, 76,2 mm
• Bättre synvinklar under syhuvudet
• Automatisk nålträdare
• 30 % större spole
• Bättre arbetsbelysning med nio ljuskällor för ljusare och
jämnare ljusfördelning utan skuggor
• Teleskopiska trådledare och nya trådvägar
• Möjlighet att använda stora trådrullar utan extra tillbehör
• Mindre vibrationer tack vare en bottenplatta med ökad stabilitet och styrka

Marknadsledande funktioner**:

• mySewnet™-molnlagring för automatisk synkronisering med
din maskin via WiFi

• Störst arbetsyta, 310 × 140 mm

• Surfplatteliknande multipekskärm
med svep-, nyp- och zoomfunktioner

• 90 % högre nålkraft

• Trådlös anslutning för automatiska
uppdateringar

• Bättre kvalitet på quiltsömmar med handsytt utseende genom ökad trådspänning**

• Störst höjd under syhuvudet, 76,2 mm
• Innovativ belysning som ger ljusare
arbetsyta och jämn ljusfördelning
• Kraftigaste nålstyrkan, perfekt för
kraftiga tyger och flera tyglager

• Större skärm – nu 10,1 tum (257 mm),
en ökning med 68 %

• PFAFF performance icon Hjälpcenter
med interaktiva övningar, sömnadstekniker,
snabbstartsguide och användarhandbok
™

• Särskild förvaring för stygnplåt för raksöm
• Förlängda linjer på stygnplåten – upp till 65 mm
• Unik sömnadsteknik –
Svävande sömmar (23)

• Gummiklätt handhjul som ger bättre grepp

• Unik sömnadsteknik –
Utstrålande sömmar (13)

• Handtag med ny design och placering för enklare transport och bättre balans

• Unik app för trådlös kommunikation:
PFAFF CreatorCue™-app

• Unik sömnadsteknik –
Kantsöm med spets (6)

• Unikt ActivStitch™-system som
optimerar trådmatningen

• Unik sömnadsteknik –
Kombinations- sömmar (30)

• Förbättrat Original IDT™-system
för perfekta sömnadsresultat

• Gummiklätt förvaringsfack

• Skärmverktyg för att ändra
placering och storlek
• Unik sömnadsteknik –
Sömmar med tre band (10)

• Avsevärt mycket större förvaringsutrymme i tillbehörslådan
• Förbättrad och mer användarvänlig knälyft

Unika PFAFF®-funktioner**:
®

• 26 specialtillbehör ingår
• Gummiklädd tillbehörslåda

• Större stygnplåt med markeringar
på båda sidor upp till 63,5 mm

• Helt nytt grafiskt användargränssnitt

• Fler sömnadstekniker med två band (14)

• Gummiklätt handtag som gör det enklare att bära maskinen

Upplev symaskinen PFAFF® performance icon™ hos din närmaste PFAFF®-återförsäljare.

• Helt omdesignad maskin med
ergonomiska finesser
• Fullängdshandtag som gör maskinen
balanserad och enklare att bära

** Marknadsledande funktioner i jämförelse med andra symaskiner i toppklass, däribland HUSQVARNA VIKING® EPIC™ 980Q, Brother Dream Weaver VQ 3000, Janome Horizon Memory Craft 9400, Babylock Crescendo och Bernina 740.
* Jämfört med PFAFF® performance 5.2
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