Elite
Simpelweg
indrukwekkend!
De SINGER® | Elite serie omvat een aantal
elegante en opmerkelijk duurzame nieuwe
machines. Ze zijn speciaal ontworpen om
nog meer naaldkracht, een hogere naaisnelheid
en meer veelzijdigheid te kunnen bieden.

Of u nu kiest voor het computer-, mechanische- of overlockmodel; u kunt altijd met
een breed scala aan stoffen werken en uw creativiteit ongestoord de vrije loop laten.
De sterkere motoren en robuustere metalen frames zorgen ervoor dat u uw projecten
eenvoudig en probleemloos voltooit en hoogwaardige en professionele resultaten behaalt.
Breid uw naaimogelijkheden uit met alle functies van de Elite serie - van basisfuncties
tot geavanceerde functies die uw creatieve kant zeker zullen inspireren.
Ontwerp en creëer als nooit tevoren met de SINGER® | Elite serie.

Elite
CE677
Computerized Sewing Machine
CE677 -computernaaimachine

Intuïtief ontworpen.
Bij de SINGER® Elite CE677 computernaaimachine kunt
u de steekbreedte en -lengte eenvoudig aanpassen. De
slim ontworpen snelheidsschuif geeft u volledige controle
over de snelheid met een maximum van 1.100 steken
per minuut. De instelbare persvoetdruk zorgt voor een
perfect naairesultaat bij zowel dikke als dunne stoffen.
Met de slim ontworpen snelheidsschuif kiest u de
snelheid die u nodig heeft; kies de langzamere optie
voor ingewikkelde projecten of kies de snelle optie tot
1.100 steken per minuut voor grotere projecten met
lange naden zoals gordijnen of dekbedden. Zo heeft
u alles onder controle, bij elke snelheid.
Wanneer u de accessoiredoos van de machine verwijdert
vindt u een handige vrije arm, waarmee u gemakkelijk
zomen en manchetten kunt naaien.

Snel en probleemloos naaien.
Met het SINGER® Drop & Sew™ spoelsysteem gaat alles
veel sneller en eenvoudiger dan ooit. In plaats van de
onderdraad met de hand op te moeten halen doet de
machine dat voor u.
De ingebouwde draadinsteker van de machine bespaart
u ook tijd, zodat u altijd kunt rekenen op een snelle start.
Ook het aan- en afhechten van de steek is bijzonder handig
en zorgt ervoor dat uw decoratieve steken niet loslaten.

Computergestuurd naaien staat garant
voor bedieningsgemak.

Grote keuze uit mogelijkheden voor
het maken van uw meesterwerk.
De extra robuuste en toch stijlvolle SINGER® | Elite CE677
computernaaimachine biedt 411 steekapplicaties door de
200 ingebouwde steken. Om uw projecten nog persoonlijker
te maken bevat het stekenprogramma ook mogelijkheden
voor het naaien van letters en cijfers, evenals zeven
automatische knoopsgatstijlen in één stap, perfect op maat
voor uw knoop.

Verrassend eenvoudige bediening.
Selecteer de gewenste opties en bekijk uw gekozen steek
en steekinstellingen op het handige LCD-scherm.
Ontdek op www.singer.com de vele creatieve en traditionele
steekapplicaties om uw projecten te verfraaien.

Met de programmeerbare naaldstop kiest u of u de
naald in of boven de stof wilt laten stoppen. Dankzij
het drop-feed systeem kunt u uit de vrije hand quilten,
monogrammen maken, knopen aannaaien en nog veel
meer. De zes bijgeleverde naaivoeten bieden nog meer
creatieve mogelijkheden.
Met de SINGER® | Elite CE677 computernaaimachine
kunt u zich volledig concentreren op uw creativiteit het naaien zelf is altijd eenvoudig en leuk.

Elite
naaimachine
ME457 mechanische
- Mechanical Sewing
Machine

Mechanisch vernuftig,
gebruiksvriendelijk naaien.
Als u de SINGER® | Elite ME457 mechanische naaimachine
eenmaal heeft ervaren vraagt u zich misschien af hoe u het ooit
zonder heeft gered. De 32 ingebouwde steken ondersteunen
maar liefst 110 verschillende steekapplicaties; alles wat u nodig
heeft om uw projecten te maken zoals u dat wilt.

Altijd een snelle start
en een vlotte finish.
De gemakkelijk te volgen draadgeleiders en de
ingebouwde draadinsteker zorgen ervoor dat elk project
met minimale inspanning kan worden uitgevoerd.
Het drop-feedsysteem van de SINGER® | Elite ME457
mechanische naaimachine maakt het naaien van
knopen, het quilten uit de vrije hand en het borduren van
monogrammen een fluitje van een cent. Gebruik de vijf
bijgeleverde naaivoeten om de mogelijkheden van uw
machine te vergroten. De SINGER® | Elite ME457 wordt
ook geleverd met andere accessoires zoals spoelen,
garenkloshouders, naalden en nog veel meer.
De vanaf boven in te leggen spoel zorgt ervoor u
gemakkelijk kunt zien hoeveel garen u nog heeft zodat
u nooit zonder komt te zitten in het midden van een naad.

Verhoogde snelheid en extra naaldkracht.

Van alle gemakken voorzien.

Als u op zoek bent naar een mechanische naaimachine die ieder
nieuw project vliegensvlug voltooit, dan is dit uw beste keus. Extra
fijne of dikke stoflagen vormen geen uitdaging voor de SINGER® |
Elite ME457. De extra sterke motor en de instelbare persvoetdruk
zijn speciaal voor dikke of dunne stoffen ontworpen.

Heldere LED-verlichting zorgt voor goed zicht op het
naaigebied en vermindert schaduwen bij het inzetten
van spoelen en bij het naaien.

Ingebouwde betrouwbaarheid in elk detail.
Het stevige, geheel metalen frame van de SINGER® |
Elite ME457 mechanische naaimachine biedt de stabiele
ondersteuning en de duurzaamheid die u mag verwachten
van het merk SINGER®. Zelfs op topsnelheid kunt u rekenen
op perfecte resultaten bij iedere nieuwe steek.

Kies uw instellingen.
Uw SINGER® | Elite ME457 mechanische naaimachine heeft
een automatische één-staps knoopsgatfunctie waarmee u
gemakkelijk mooie knoopsgaten kunt maken, perfect op maat
voor uw knoop. Ontdek hoe u uw steken naar wens kunt
aanpassen met de verstelbare steekbreedte en -lengte.
De naaldstand is in drie posities instelbaar, waardoor een grote
verscheidenheid aan steektechnieken mogelijk is, zoals het
inzetten van ritsen, doorstikken en nog veel meer.

Dankzij de compacte en gebruiksvriendelijke vrije
arm is het naaien van bijv. zomen in broekspijpen
en manchetten supersimpel.
Aan de zijkant van de machine is een handige
draadafsnijder ingebouwd, zodat u nooit meer
naar een schaar hoeft te zoeken.

Elite

Aan u de keus.
Naai smalle zomen op servetten, of een 3-draads
decoratieve rand rond een wollen deken om deze
de kenmerkende uitstraling te geven die hij verdient,
en tegelijkertijd de levensduur ervan te verlengen.
Het differentieel transport zorgt ervoor dat naden
absoluut niet vervormen, zelfs niet bij het naaien
van extra rekbare stoffen en dunne stoffen.

SE017 overlockmachine
SE017
- Overlock Machine

Gebruik de ingebouwde vrije arm om eenvoudig
zomen in bijv. broekspijpen en manchetten te
kunnen naaien. Maak gebruik van het beweegbare
bovenmes, dat uitgeschakeld kan worden voor
speciale technieken.
De machine houdt zelfs uw naaigebied netjes.
Bevestig het bijgeleverde afvalzakje aan de voorkant
van de machine om restmateriaal op te vangen.
Verschillende onmisbare accessoires zijn
inbegrepen, zodat u altijd op alles voorbereid bent.

Precies wat u nodig heeft voor
uw volgende leuke project.
Wilt u naaien, blindzomen, rolzomen, flatlocken
en overlocken met één machine? Zoek dan
niet langer, met de SINGER® | Elite SE017
overlockmachine kunt u dit en nog veel meer doen!

Uitzonderlijk zonder uitzondering.
Met de SINGER® | Elite SE017 overlockmachine kunt
u naden en onafgewerkte randen met uiterste precisie
naaien, afwerken en versieren. Het is de perfecte
aanvulling op uw naaimachine.

Krachtig en snel, en toch behoedzaam
met stoffen.

Het maken van prachtige rolzomen is overigens
heel eenvoudig. U zet gewoon de rolzoomtong
om - het verwisselen van de steekplaat is niet nodig.

Dit model heeft een motor met 20% meer vermogen dan
onze standaard overlockmachines, en heeft dus meer
naaldkracht voor dikkere stoflagen. Naai uw naden en
randen met snelheden tot wel 1.300 steken per minuut.
Geen rafels of lelijke naden meer - zelfs niet bij het naaien
van meerdere lagen dikke stof.
Dankzij de mogelijkheid van de SINGER® | Elite SE017
overlockmachine om met 2, 3 of 4 draden te werken,
heeft u een grote keuze aan steeksoorten en technieken
die geschikt zijn voor vele stofsoorten.

Easy View Threading™
De Easy View Threading™ LED (EVT), verlicht
de inrijgpaden, waardoor het inrijgen van de grijpers
supersimpel wordt. Zowel de draadspanningsknoppen
als de inrijgpaden zijn kleurgecodeerd voor nog meer
gebruiksgemak.

Stel de persvoetdruk in voor het juiste transport van zeer
dikke of dunne stoffen.

Gebruik de rolzoom om bijvoorbeeld een gerafeld
vintage kledingstuk om te toveren in een nieuwe,
geliefde creatie, net als een professional. Verfraai
uw huis met nieuwe gordijnen, linnengoed
en andere decoraties. U kunt zelfs sieraden,
handtassen, servetten en nog veel meer creëren.

Elite Topeigenschappen
Of u nu voor het computer-, mechanische- of overlockmodel kiest; uw SINGER® | Elite machine is goed uitgerust
om uw volgende project aan te pakken. Voor elke machine is ook een assortiment optionele accessoires
beschikbaar.

SINGER® | Elite CE677 computernaaimachine
411 Steekapplicaties

Een veelvoud aan naaitechnieken voor nog meer creativiteit.

Hogere snelheid & extra naaldkracht

Sneller en professioneler naaien van dikke lagen stof met
een perfect resultaat.

LCD-scherm

Duidelijke weergave van de geselecteerde steek, steekinstellingen
voor breedte en lengte, naaivoetadvies en meer.

Steekkeuzetoetsen

Gebruik de toetsen onder het LCD-scherm om uw steek te selecteren.

Snelheidscontrole

Stel de maximale naaisnelheid van de machine naar wens in voor
volledige controle.

SINGER® | Elite ME457 mechanische naaimachine
110 Steekapplicaties

Een veelvoud aan naaitechnieken voor nog meer creativiteit.

Hogere snelheid & extra naaldkracht

Sneller en professioneler naaien van dikke lagen stof met
een perfect resultaat.

Robuust metalen frame

Volledig metalen binnenframe voor een lange levensduur.

Snel en gemakkelijk inrijgen

Gemakkelijk te volgen draadgeleiders.

Instelbare steekbreedte en -lengte

Pas uw steken aan voor creatieve technieken.

SINGER® | Elite SE017 overlockmachine
Naai met 2, 3, of 4 draden

Er is altijd een steek die perfect past bij uw project.
Kies uit een blindzoom, rolzoom, flatlock, overlock en meer.

Easy View Threading™ LED

Heldere verlichting van de inrijgpaden waardoor het inrijgen
eenvoudig wordt.

Extra naaldkracht

Extra naaldkracht voor dikke lagen stof.

Vrije arm

Handig voor het naaien van broekspijpen en manchetten.

Differentieel transport

Voorkomt het uitrekken en rimpelen van naden.
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