
Innov-is F540E& F580

Vytvořeno pro tvůrce,
the Innov-is F540E& F580.
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Ať už jste zkušená švadlenka nebo zrovna se šitím začínáte,
díky jednoduchému navlékání nitě do jehly, rychlému vkládání
cívky a jednoduchému systému cívkování se s těmito stroji
naučíte pracovat během chviličky.

Podívejte se, jak váš styl ožívá na barevném LCD displeji
a vytvořte si jedinečnou značku se zcela novými vzory výšivek.

Objevte v sobě umělce díky mobilní aplikaci Brother Artspira
a bezdrátovému připojení.

Zamilujte se do
elegantních a stylových
Innov-is F540E a F580.

Innov-is F540E and F580

180 x 130 mm vyšívací plocha

193 vestavěných vyšívacích vzorů
z toho 55 úplně nových vzorů!

13 fontů písma – 3 s českou abecedou!

Přestřihávání přejezdů nitě

Inteligentní skládání barev

Komfortní navlékač nitě

Wi-fi bezdrátové připojení
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Wi-fi připojení pro přenos vzorů z PC a propojení s mobilní aplikací Artspira

Atraktivní vyšívací vzory přímo ve stroji Možnost editace vzorů přímo na displeji stroje
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Slova vytvoříte a vyšijete snadno, když máte k dispozici
13 vyšívacích fontů. Navíc 3 z nich obsahují kompletní
českou abecedu - nebude vám chybět Š nebo Ž.
Psaní textu je tím jednodušší, že jde kombinovat
s funkcemi editace výšivek ve stroji.
Na barevné LCD obrazovce můžete jednoduše vzory
otáčet, zrcadlit, měnit barvy, přidávat další vzory a texty.

Čas jsou peníze, takže využijte funkci inteligentního řazení barev
a naskládejte ve stroji stejné barvy za sebe. Když zapnete
programovatelný přestřih přejezdů nitě, budete mít líc už rovnou
čistý a výšivku, která se nebude nikdy párat.

Vzory můžete z PC (pouze Windows) posílat rychle a efektivně
po Wi-fi z aplikace Design Database Transfer.
Vzor si můžete nakreslit v mobilní aplikaci Artspira nebo kouzlit
v dokoupitelném softwaru PE-Design 11.

Chraňte vzácné nebo problematické látky
a upněte je jednoduše
do magnetického rámu 180 x 100 mm
(dokoupitelné příslušenství).

Ozdobte svoje výrobky
nepřehlédnutelnými
výšivkami z F540E
nebo F580
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Všechny funkce Innov-is F580:

241 šicích stehů včetně 10-ti druhů knoflíkových
dírek a 5-ti šicích fontů

190 mm prostor od jehly k tělu stroje

Boční a obdélníkové podávání SFDS

Automatické přednastavení napětí horní nitě

Automatický odstřih nitě

Tvorba vlastního stehu My Custom Stitch™

Pevný kryt
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Kráčející patka včetně vodítka pro prošívání v základní výbavě stroje

Široká nabídka vestavěných šicích stehů

Volné rameno pro šití malých dílů

Jednokroková automatická knoflíková dírka
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... u Brother Innov-is F580 se 241 druhy klasických
i ozdobných šicích stehů, s 10-ti různými
knoflíkovými dírkami a 5-ti fonty písma.

Chybí vám nějaký steh? Vytvořte si ho s funkcí My Custom
Stitch™.Nakreslete si svůj vlastní ozdobný steh přímo na
barevné obrazovce vašeho stroje a uložte ho do paměti pro
další použití. S podáváním látky do 4 stran budou vaše
stehy nevšední.

Díky inovativnímu podávání látky Square Feed Drive System
(SFDS) je každý steh dokonalý, ať už použijete tenkou nebo
hodně silnou látku. Nastavitelný přítlak patky vám pomůže
šít bezchybně i ty nejpružnější tkaniny. Nebudete se už
nikdy muset vyhýbat problematickým materiálům.

Na hlavním panelu stroje
jsou ergonomicky umístěná
všechna důležitá tlačítka:
ovladač rychlosti, zapošití,
pozice jehly nahoru/dolů,
automatický odstřih nitě
i tlačítko Start/stop.

Jedinečná propracovanost šití
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Každý steh dokonalý na jakékoliv látce - to zvládnete
s vestavěnými quiltovacími vyšívacími vzory.

Díky vynikající kvalitě stehu a automatickému napětí nitě se
nebudete muset starat o výdrž nebo vzhled vašich stehů.

S přiloženou kráčející patkou si snadno poradíte i s vícevrstvými
quilty bez ohledu na to, jakou kombinaci materiálů použijete
k jejich výrobě. Naučte se používat kolenní páku zdvihu patky.

Šijte dokonale rovné stehy a nejpřesnější rohy, umístěné přesně
na správných místech, s přiloženým vodítkem pro prošívání
a čtvrtpalcovou patchworkovou patkou.

Přiobjednejte si rozšiřující stolek a dohromady s 19 cm širokou
pracovní plochou hravě zvládnete i velké projekty.

Brother Innov-is F580
- silný a spolehlivý partner
na quiltování.



Porovnání strojů z řady Brother Innov-is F

Typ obrazovky LCD obrazovka barevná dotyková LCD barevná dotyková LCD barevná dotyková LCD

Velikost displeje 3.5“ 3.7” 3.7” 3.7”

Počet šicích stehů * 140 241 241

Počet knoflíkových dírek 10 10 10

Vestavěné fonty písma (šití) 5 (pouze velká písmena) 5 5

Vestavěné fonty písma (vyšívání) 13 13

Vestavěné vyšívací vzory 193 193

Vestavěná orámování výšivek 140
(10 tvarů x 14 druhů stehů)

140
(10 tvarů x 14 druhů stehů)

Navlékání nitě do jehly komfortní komfortní komfortní komfortní

Automatický odstřih nitě � � � �

Inteligentní skládání barev � �

Přestřihávání přejezdů nitě � �

SFDS (Square Feed Drive System) � � �

Nastavitelný přítlak patky elektronicky elektronicky elektronicky

Tlačítko dokončení stehu a zapošití � � �

Vícesměrové šití � (až do 4 směrů) � (až do 4 směrů)

Nastavení napětí horní nitě manuální elektronické elektronické elektronické

Elektronická regulace rychlosti � � �

Kombinování stehů � � �

Posuvník rychlosti změna na regulace šířky � � �

Opakování šití � � �

Automatické zapošití / zpátečka � � �

Zrcadlení stehů � � �

Tvorba vlastního stehu � � �

Realistický náhled vzorů � �

Vzory – změna velikosti, otáčení, zrcadlení, ... � �

Nastavení velikosti písma výšivek (L-M-S) � �

Funkce editace textu – text na více řádků � �

Vyšívání volným pohybem s dokoupitelnou patkou s dokoupitelnou patkou patka v základní výbavě

Kolenní páka � � �

Multifunkční pedál dokoupitelný dokoupitelný dokoupitelný

Kráčející patka - duální podávání dokoupitelná dokoupitelná �

USB port � � �

Bezdrátová wi-fi konektivita � �

Vlastnost šicí stroj Brother
Innov-is F420

šicí stroj Brother
Innov-is F560

vyšívací stroj Brother
Innov-is F540E

šicí a vyšívací stroj Brother
Innov-is F580

* včetně knoflíkových dírek



Kontakt:

Veškeré příslušenství najdete na www.brother-sici-stroje.cz

sewingcraft.brother.eu

Brother je pokaždé ‘Na vaší straně’ a bude vás
provázet na každém kroku vaší šicí cesty.
V aplikaci proto najdete třeba videonávody.

Pokud hledáte inspiraci pro svoje tvoření,
projděte si naše videopostupy a inspirace
pro šití.

Brother Support App

S Artspirou je kreativita
všude a fantazie vším.

Objevte v sobě umělce. Pomocí
apky Artspira nakreslete svou
vlastní jednoduchou výšivku a
pošlete ji přes wi-fi do stroje.

Vyjádřete se. Artspira vám dá stálý
přístup k novým Brother projektům
a výšivkám.*

Vymýšlejte, zkoušejte, tvořte.
Artspira, inspirace ‘At your side’.
*Aplikace je prozatím zdarma, v budoucnu
budou přidány příplatkové služby.

Váš nový partner
na tvorbu výšivek
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