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Ecran tactil LCD
Introducere automată aţă în ac
Masă extensibilă

170 modele de broderii

129 cusături utilitare şi decorative

900
Maşină compactă de cusut şi brodat



Contact

Accesorii opţionale...

Ce se află în cutie...

Picioruş de deplasare Picioruş decupat de 
tighelire 

Asigură alimentarea uniformă 
la coaserea straturilor multiple 
de material sau la combinarea 
imprimeurilor de material.

Deschiderea mare din partea frontală 
a picioruşului vă asigură o vizibilita-
te ridicată în zona acului. Utilizare 
pentru mişcare liberă, tighelire la 
distanţă etc.

Accesorii 
suplimentare

Capac dur Unitate de 
brodat

Selecţie amplă de cusături...

Pentru gama completă a accesoriilor disponibile vizitaţi www.brother.com

Cusături utilitare şi decorative...

Alegeţi din cele 129 cusături integrate utilitare, decorative, 
netede şi în cruce, inclusiv 10 stiluri de butoniere pentru a 
transforma cusutul într-o experienţă simplă şi distractivă.

Fonturi monograme integrate...

Fonturile de monogramare integrate vă înlesnesc 
personalizarea tuturor cusăturilor şi broderiilor dvs.

6 fonturi de broderie cu dimensiune, unghi şi 
aspect reglabile.
3 fonturi de cusut cu ajustarea spaţiului dintre 
caractere prin intermediul ecranului tactil.

Modele pentru cadre...
Creaţi 120 modele diferite de borduri cu ajutorul 
celor 10 forme integrate şi al celor 12 cusături pentru 
borduri.

Brother UK Ltd.,
Audenshaw, Manchester M34 5JD
Tel: 0870 830 4020 (apel la tarif naţional)  Fax: 0870 830 4031
www.brother.co.uk

Toate numele produselor sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci înregistrate ale firmelor respective.
Specificaţiile sunt corecte la momentul tipăririi. Brother este o marcă comercială înregistrată a Brother Industries Ltd.
Apelul dvs. poate fi monitorizat sau înregistrat în scopuri de instruire.





900
Creată pentru toate nivelurile de utilizare, Innov-is 900 este maşina ideală pentru nevoile dvs. 
domestice de cusut şi brodat. Delectaţi-vă utilizând numeroasele cusături decorative integrate 
şi modelele de broderie pentru a personaliza lucrările dvs. Uşoară şi portabilă pentru a o 
transporta cu dvs. la cursuri sau la rude şi prieteni!

Maşina compactă cu idei măreţe

Ecran tactil LCD
Gestionaţi funcţiile integrate ale Innov-is 900 cu ajutorul controalelor 
simple de pe ecranul tactil.
Include pictograme şi 15 limbi - engleza, spaniola, franceza, germana, portugheza, italiana, 
olandeza, daneza, norvegiana, finlandeza, suedeza, rusa, japoneza, coreeana şi thailandeza.

Ghid integrat
Urmaţi instrucţiunile animate pas cu pas pentru a deprinde rapid utilizarea numeroaselor 
funcţii integrate. 

Editare pe ecran
Funcţiile importante de editare includ aspectul, rotirea modelului la 1, 10 & 90°, reflectarea 
în oglindă şi scalarea între 90 - 120%.

Mesaje de eroare
Innov-is 900 vă avertizează dacă aţi omis ceva. De pildă, dacă pârghia picioruşului de 
presare nu a fost coborâtă, veţi fi înştiinţat printr-un sunet şi prin afişarea unui mesaj. De 
asemenea, aceasta vă va avertiza când aţa de pe bobină s-a terminat.

Cusătura mea obişnuită
Nu găsesc cusătura dorită! Creaţi-vă propriile modele de cusături direct pe panoul LCD şi 
salvaţi-le în memorie pentru utilizarea ulterioară.

Cusături utilitare & decorative
Aveţi posibilitatea să alegeţi dintre cele 129 cusături utilitare şi decorative şi cele 3 
fonturi de cusut. De asemenea puteţi inversa cusăturile, puteţi ajusta lungimea şi lăţimea 
acestora, puteţi programa cusături de întărire, chiar şi tăietorul de aţă fiind programabil.

Combinarea cusăturilor
Innov-is 900 vă permite combinarea cusăturilor pentru o mai mare varietate şi creativitate.

170 modele de broderie
Vă sunt puse la dispoziţie 70 modele integrate de broderie 
pentru spaţiul de broderie de 100 mm x 100 mm, inclusiv 
modele florale, modele de sezon şi motive de vacanţă. 100 
modele suplimentare sunt oferite pe CD.
Innov-is 900 este de asemenea compatibilă cu o varietate de 
modele disponibile în Biblioteca Brother de cartele de memorie 
de broderie.



Introducerea automată facilă 
a aţei în ac

Filetare simplă

Bobinarea devine mai 
rapidă şi mai uşoară.

Lumină cu LED foarte 
puternică
O lumină puternică, dar blândă pen-
tru ochi facilitează lucrul pe materiale 
închise.

Introducerea bobinei
Introduceţi o bobină plină şi sunteţi gata 
de cusut.

Alimentare în 7 puncte

Dinţii suplimentari asigură o alimentare 
facilă şi calitatea superioară a cusăturii 
pentru orice material.

Buton de reglare a picioruşului de 
presare
Menţine nivelul picioruşului de presare în 
vederea unei cusături netede, consistente 
pe grosime diferită a materialului, precum 
începutul unui tiv sau tivuri încrucişate.

Masă extensibilă

Masa extensibilă confortabilă 
vă permite coaserea 
modelelor mari cu mai multă 
uşurinţă, acoperind totodată 
unitatea de brodat.



* Proiecte create cu Innov-is 900 & PE Design 7. Modele selectate din Biblioteca Brother de cartele de broderie.

O gamă extinsă de modele de broderie şi de cusut plus 100 modele de broderie suplimentare pe un CD

Practic
Controale centrale
Pentru o utilizare facilă, butoanele de 
funcţionare se află pe un singur panou.

Poziţie ac sus/jos

J Tăietor aţă
J Control viteză

J Funcţie pornire/oprire
J Coasere înapoi

Slot cartela broderie

Slot integrat pentru cartelă de 
broderie pentru a beneficia de 
Biblioteca Brother de cartele de 
broderie.

Port USB
Trimiteţi modelele de broderie 
direct către/de la PC prin portul 
USB.


