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COME IN

in Threes 

• 80 Dahili nakış deseni
• 181 Dahili dikiş deseni
• Ayarlanabilir boyut ile yüksek kaliteli

performans
• 3.7” Renkli LCD dokunmatik ekran
• USB bağlantı noktası

Innov-is NV180 
Dikiş ve Nakış Makinesi
Innov-is 180 ; dikiş , nakış ve yorgalanma 
işlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz üç makine 
özelliğini içerisinde barındıran kullanımı kolay , 
özelliklerle dolu kusursuz bir makine.

NV180



GELİŞMİŞ İPLİK 
TAKMA SİSTEMİ 

KUSURSUZ DİKİŞ
İnnov-is  NV180 ile tüm kumaşlara dikiş ve 
nakış yapabilme imkanınız vardır. Makine 
seçtiniz kumaşa göre ayak baskı ayarını 
otomatik olarak yapar.

BÜYÜK ÇALIŞMA ALANI
Büyük çalışma alanı  6.2” × 4.1”  daha kolay 
dikiş yapmanızı sağlar.

Gözlerinizi yormadan tek kolun 
basılmıyla iplik iğne gözünden 
geçirilir.

NAKIŞ ALANI
Yaptığınız dikişlerinizi süslemek 
için bir adet 10cmx10cm nakış 
çerçevesi içerir.



Many features + one powerf

RENKLİ DOKUNMATİK EKRAN
Kullanımı kolay 3.7” renkli dokunmatik LCD ekran 
sayesinde tüm dikiş ve nakış işlemlerinizi 
yönetebilirsiniz.Ayrıca ekrandan ulaşabileceğiniz 
yardım talimatları kılavuzundan yararlanarak makine 
hakkında bilgi edinebilirsiniz.

DİKİŞ DESENLERİ,NAKIŞ TASARIMLARI VE YAZI TİPLERİ

181 dahili dikiş deseni,80 dahili nakış deseni,140 desen 
kombinasyonları,10 nakış yazı tipi ve4 dikiş yazı tipi ile 
yaratıcılığınızı arttırın!

DESEN KOMBİNASYONLARI
Desenleri veya harfleri kolayca birleştirebilir ve ekranda 
düzenleyebilirsiniz. 

NAKIŞ TASARIMLARINI DÜZENLEME

Nakış tasarımlarınızı kolayca sürükleyerek konumlandırabilir ve 
düzenleyebilirsiniz.

KİŞİSEL DESEN OLUŞTURMA— BROTHER'A ÖZEL

Kişiselleştirilmiş dikiş desenleri oluşturup makina hafızasına 
kaydedebilirsiniz.

USB GİRİŞİ

USB girişi sayesinde tasarımları kolayca makineye aktarabilirsiniz.

LED IŞIKLI ÇALIŞMA ALANI

Dikiş yaptığınız alan LED ışıkla aydınlanır.



Büyülü dikiş ve nakış tasarımları 
için her şey ve daha fazlası !

Brother Innıv-is NV 180'nin içerisindekiler

• Zigzag ayağı“J”

• Piko ayağı “N”

• Sürfile ayağı “G”

• Fermuar ayağı“I”

• Kör dikiş ayağı“R”

• Düğme ayapğı “M”

• İlik ayağı“A”

• Nakış ayağı“Q”

• İğne seti

• Çift iğne

• Masura

• 4 Adet sarılmış yedek masura

• Makara ağı

• Dikiş sökücü

• Makas

• Temizlik fırçası

• Kuşgözü açıcı

• Tornavida

• Disk şeklinde tornavida

• Ekstra makara pimi

• Makara tutucu (büyük)

• Makara tutucu (orta)

• Makara tutucu (küçük)

• İplik makarası

• Mekik

• Pedal

• 10cmx10cm kasnak

• Aksesura çantası

• Kullanma kılavuzu

• Hızlı referans rehberi

• Nakış tasarım kılavuzu

Opsiyonel Aksesuarlar

Nakış Kasnağı “S”

6 cmx2 cm boyutlarında oval nakış kanağı.

PE-Design Yazılımı
Brother PE-Design 10 hem yeni başlayanlar hem 
de profosyeneller için uygun tasarım programı.

Nakış Kasnağı 17 cmx10 cm
Daha geniş nakışlar yapmanızı sağlar.

Nakış Desen Kartları
Makina hafızası dışında desenler seçebilirsiniz.

0212-4950000
www.ugurbrother.com




