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den mest avancerade symaskinen från
pfaff® någonsin

pfaff® creative icon™ sy- och brodérmaskin.
Ä N T L I G E N K A N D U U P P N Å P E R F E K T R E S U LT A T.
Vår mest avancerade sy- och brodérmaskin någonsin förenar maximal precision med marknadens bästa funktioner. Den
tekniska perfektionen överträffar kreatörens alla förväntningar och önskemål om funktioner och egenskaper för sömnad,
quiltning och broderi.
Trådlös internetanslutning, imponerande styrka, stor arbetsyta och fullständig kontroll – allt du behöver för att skapa allt du
någonsin drömt om med perfekt resultat.

PFAFF.com
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PFAFF® GRUNDADES 1862 I TYSKLAND och är
kända för att utveckla enastående symaskiner
som står för effektivitet, precision och
sömnadsglädje.
I dag betyder dessa värden mer än någonsin.
Som kreatör förväntar du dig att den mest
avancerade tekniken och designen förbättrar
din kreativitet. Och du förväntar dig att
symaskinen kan leva upp till dina visioner.

PFAFFcreativeicon.com
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PERFEKTION FULLÄNDAD FÖR DIG
ALLA FUNKTIONER I PFAFF® creative icon™ SY OCH BRODÉRMASKIN innebär ett löfte till dig från PFAFF®. Vi vill att din upplevelse av vår mest avancerade maskin
hittills ska vara lika enastående som tekniken i sig.

UTFORS K A FU NKT I ONE R NA S OM UT FORM ATS F Ö R D I G O C H D I N A V I S I O N E R :
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BÄST

BÄST
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PFA F F

I

Maximal arbetsyta
Vi har utvecklat marknadens största
arbetsyta – 310 mm bred och 140 mm
hög, en ökning på 69 %. Vi har också
förbättrat och ökat höjden under
syhuvudet till 76,2 mm så att du får gott
om plats för händerna.

BÄST

I

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.

I

Styrka, stabilitet och precision
Den omarbetade bottenplattan minskar
vibrationerna och ger dig den kraft och
stabilitet som du behöver för att uppnå
bästa resultat. Vi har förbättrat
nålkrafttrycket till 150 NWT.

FRÅN

Innovativa och exklusiva sömmar
Fyra unika, avancerade sömnadstekniker:
svävande sömmar, utstrålande sömmar,
sömmar med tre band och kantsömmar
med spets. Skräddarsy dina projekt med 27
brodértekniker och 804 inbyggda
brodérmönster, varav 42 som bara finns i
den här maskinen.

I

KLASSEN

76.2mm

Trådlös anslutning med WiFi och
mySewnet™
Koppla upp dig med trådlös anslutning. Vi
erbjuder automatiska uppdateringar via
trådlöst nätverk, mySewnet™molnlagring, appen PFAFF® SewNotice™
Embroidery Notification och appen
PFAFF® ImageStitch™. Ta emot
meddelanden direkt på din smartphone
för maskinuppdateringar,
realtidsmeddelanden och
projektstatusuppdateringar var du än är.

PFAFF.com
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E N DA ST
FRÅN

PFA F F

Förbättrad Original IDT™
Fullända din kreativitet med PFAFF® Original
IDT™-teknik, som ger dig perfekt matning av
alla typer av material och perfekta sömmar
varje gång. En inbyggd sensor meddelar när
den ska aktiveras. Tillsammans med 8
matningssegment, flest på marknaden, ger
den enastående matning för ett proffsigt
resultat.

Automatisk nålträdare
Vår mest avancerade PFAFF®-maskin
någonsin har helautomatisk nålträdare
– effektivt och enkelt för dig. Trådvägarna
med teleskopiska trådledare gör att du kan
använda alla dina favorittrådar, även om det
är stora spolar

BÄST
I

KLASSEN

Surfplatteliknande multipekskärm
Extra stor, interaktiv pekskärm med stor digital
arbetsyta och ett specialgränssnitt som öppnar
för mer kreativitet. Skärmen är betydligt större än
tidigare och fungerar som en smartphone eller
surfplatta. Du navigerar med de vanliga svep-,
zoom- och nyprörelserna. Vår största
fullfärgspekskärm på 10,1 tum (257 mm) är både
anpassningsbar och intuitiv.

E N DA ST
FRÅN

PFA F F

Smart, datoriserat gränssnitt
Det grafiska användargränssnittet är
helt omarbetat och innehåller bland
annat PFAFF® Hjälpcenter,
användarhandbok, introduktioner
och animeringar.

Tydliga instruktioner
I Hjälpcenter finns fler än 100
animerade eller illustrerade
interaktiva anvisningar och steg för
steg-instruktioner, direkt på
skärmen, som du kan ta hjälp av i
dina olika projekt.

140mm

69%

STÖRRE
ARBETSYTA
BÄST
I

KLASSEN

Stort brodérområde
Större brodérbåge, 360 mm × 260
mm, som inte behöver vändas.
Brodera upp till 360 × 350 mm med
Grand Dream Hoop (extra tillbehör).

310mm

Designad för kreatörer
Njut av den sofistikerade, moderna och
samtidigt tidlösa designen som
imponerar och bländar ur alla vinklar.
Ergonomisk förbättrad förstklassig
maskin med förhållandevis låg vikt, nytt
handtag, gummiklätt hjul och välvd
arbetsyta.

TOTAL LÄNGD 978 mm

PFAFFcreativeicon.com
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DU VISAR VÄGEN. VI FÖLJER I DINA FOTSPÅR.
DET ÄR DU SOM ÄR KREATÖR. PFAFF® creative icon™ är din musa. PFAFF®-kreatörer är noggranna med en förkärlek för lyxiga material och oväntade detaljer. De uppskattar unika
dekorationer och har ett öga för det perfekta. Vår kreatör är expert inom sömnad, quiltning och broderi – ofta med begåvning inom alla områden. Du är vår kreatör. Med PFAFF® creative
icon™ sy- och brodérmaskin kan du ta din kreativitet hur långt som helst.

Sy med den mest avancerade tekniken.
PFAFF® creative icon™ tillhandahåller de bästa globala
tekniska innovationerna till alla som syr och ger på så sätt en
ny innebörd till den ultimata sömnadsupplevelsen:
•

•

Den största, mest intuitiva och anpassningsbara
surfplattelika flerfärgsskärmen med högsta möjliga
upplösning är standard.

Brodera med det mest avancerade brodérsystemet.
Med PFAFF® creative icon™ kan du hitta på obegränsat antal
brodérmönster och enkelt infoga dem i dina projekt:
•
•

Förbättrad IDT™ ger bättre matning av i stort sett alla
material. Den har också en inbyggd sensor som
meddelar när den ska aktiveras!

•

•

8 matningssegment, flest på marknaden, ger
enastående matning för ett proffsigt resultat.

•

•

Vår exklusiva Stitch Creator™ ger dig friheten att skapa
egna unika sömmar, eller ändra inbyggda sömmar, på
upp till 9 mm.

Quilta med den mest avancerade tekniken.
PFAFF® creative icon™ är teknisk perfektion, utformad för dig
så att du med lätthet kan lyckas med de mest konstnärliga
och komplexa projekten:

Över 800 inbyggda brodéralternativ, varav 47 är unika
för denna maskin.

•

Kraftfullt resultat med den största och ljusstarkaste
arbetsytan som finns.

Vår patenterade ActivStitch™-teknik ger dig bästa
brodérresultat oavsett tråd.

•

Maskinramen är skapad med simuleringsbaserad teknik
för att minimera vibrationerna.

•

Marknadsledande nålkrafttryck ger perfekt resultat
oavsett tyg och tjocklek.

•

Maximal arbetsyta – 310 mm från nålen till armen och
en höjd på

•

140 mm – passar alla projektstorlekar och quilttekniker.

Det största brodérområdet på marknaden, med en
vändbar Grand Dream Hoop på 360 mm x 350 mm
som extra tillbehör.
Med trådlös anslutning får du realtidsmeddelanden och
uppdateringar direkt till din smartphone. Inkluderar
mySewnet™-molnlagring, meddelandeappen PFAFF®
SewNotice och appen PFAFF® ImageStitch.

PFAFF.com
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VÄLJ DET BÄSTA FRÅN PFAFF®
PFAFF® creative icon™. För dig som vill uppnå perfektion oavsett om du syr, quiltar eller broderar.

Över 35 marknadsledande funktioner** jämfört med andra
avancerade modeller, såsom:
• Störst arbetsyta, 310 × 140 mm
• Maximalt brodérområde, med Grand Dream Hoop 360 mm x
350 mm (extra tillbehör)
• Stort brodérområde med medföljande bågar på 360 mm ×
260 mm
• Förbättrad höjd under syhuvudet, 76,2 mm
• Innovativ belysning som ger ljusare arbetsyta med jämn
ljusfördelning

• Helt omdesignad maskin med ergonomiska finesser

• Gummiklädd tillbehörslåda

• Fullängdshandtag som gör maskinen lättburen och
balanserad

• Förbättrad och mer användarvänlig knälyft

Över 120 förbättrade funktioner*, inklusive:

• Förlängda linjer på stygnplåten – upp till 65 mm

• Surfplatteliknande skärm med multipekfunktion

• Gummiklätt handhjul som ger bättre grepp

• Smart verktygslåda

• Gummiklätt handtag som gör det enklare att bära maskinen

• Större skärm – nu 257 mm, 68 % större

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

• Större brodérbåge, 360 mm × 260 mm, som inte behöver
vändas

• Avancerad maskin med lägre vikt, 15,5 kg

• Bättre arbetsyta – större på längden och bredden, en ökning
på 69 %

• Störst nålkraft

• Större utrymme för händerna under syhuvudet, 76,2 mm

• Exklusiva brodértekniker (27 st)

• Funktion för att ställa in rutnätsstorlek

• Den mest avancerade Shape Creator

• Bättre synvinklar under syhuvudet

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

• Automatisk nålträdare

Surfplatteliknande multipekskärm med svep-, nyp- och
zoomfunktioner Över 25 funktioner som är exklusiva för
PFAFF® creative icon™, inklusive**:

• Bättre arbetsbelysning med nio ljuskällor för ljusare och
jämnare ljusfördelning utan skuggor

• Modellspecifikt grafiskt användargränssnitt
• PFAFF® creative icon™ Hjälpcenter med interaktiva övningar,
tekniker, snabbstartsguide och användarhandbok
• Största dynamiska skärmarbetsytan för redigering av broderier
• Unika appar för trådlös kommunikation: appen PFAFF®
SewNotice™, appen PFAFF® ImageStitch™ och appen PFAFF
CreatorCue™

• 30 % större spole

• Trådlös anslutning för automatiska uppdateringar
• mySewnet™-molnlagring för att automatiskt skicka broderier
till och från maskinen via den trådlösa anslutningen
• Appen PFAFF® ImageStitch™ som digitaliserar foton från din
mobil till enfärgade mönster

• Skärmverktyg för att ändra placering och storlek
• Unik sömnadsteknik – sömmar med tre band (10)
• Unik sömnadsteknik – svävande sömmar (23)
• Unik sömnadsteknik – utstrålande sömmar (13)
• Unik sömnadsteknik – kantsöm med spets (6)
• Unik sömnadsteknik – kombinationssömmar (30)
• Exklusiva 9 mm-sömmar från PFAFF®
• Gummiklätt förvaringsfack

** ”Bäst i klassen”- och ”Endast”-funktioner i jämförelse med
andra avancerade modeller: Brother Innovis XV-8500D,
Babylock Destiny II, Janome Horizon MC 15000, Bernina 880
Plus och Husqvarna Viking® Designer Epic™.

• Mindre vibrationer tack vare ny bottenplatta med ökad
stabilitet och styrka

• Förbättrat Original IDT™-system för perfekt sömnadsresultat

• Exklusiva typsnitt: Adina och Ellipse

* ”Förbättrade” jämfört med PFAFF® creative sensation pro II™
och andra avancerade maskiner från PFAFF®.

• Möjlighet att använda stora trådrullar utan extra tillbehör

• Appen PFAFF® SewNotice™ som övervakar brodérprocessen

• Signaturkollektion med exklusiva mönster (47)

Mer information finns på PFAFF.com

• Ny teleskopisk trådledare och nya trådvägar

• Exklusivt ActivStitch™-system som optimerar trådmatningen
• Förbättrad Shape Creator™ för mer exakta resultat

• Särskild förvaring för stygnplåt för raksöm

• 90 % högre nålkraft
• Förbättrad mekanik för förbättrade sömnadsprestanda
• Fler tekniksömmar med dubbla band (14)
• Bättre kvalitet på sömmar med handsytt utseende genom
ökad trådspänning
• Supreme Hoop 360 mm × 260 mm ingår
• Elite Hoop 260 mm × 200 mm ingår
• Square Hoop 120 mm × 120 mm ingår
• 26 specialtillbehör ingår
• Spolning av undertråd via nålen
• Avsevärt mycket större förvaringsutrymme i tillbehörslådan
PFAFFcreativeicon.com
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Upplev sy- och brodérmaskinen creative icon™
hos din närmaste PFAFF®-återförsäljare:

PFAFF, CREATIVE SENSATION PRO II, CREATIVE ICON, ORIGINAL IDT, ACTIVSTITCH, STITCH CREATOR, SHAPE CREATOR, CREATORCUE, IMAGESTITCH,
SEWNOTICE och MYSEWNET är varumärken som tillhör Singer Sourcing Limited LLC. © 2017 Singer Sourcing Limited LLC. Med ensamrätt.

PFAFF.com
PFAFFcreativeicon.com
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