
10 adet iğne sayısıyla, çok renkli nakış desenlerini hızlı ve kolayca uygulayabilirsiniz.

PR1050X Özellikleri ve Sağladığı Faydalar

360x200mm geniş nakış alanı, büyük nakış dizaynları yaratmanıza olanak tanır ve projelerinizde size esneklik sağlar

Geniş dokunmatik renkli LCD ekranı sayesinde desenlere ve makine içindeki kullanım kılavuzlarına hızlı ve kolayca ulaşabilirsiniz.

 

800x1280 piksel yüksek LCD dokunmatik ekran çözünürlülüğü, nakış uygulamaları için mükemmel bir görsel performans sunar.(her mm2de 35 nokta)

Otomatik iplik kesiciler ile üst ve alt iplikler nakış dizaynı işlenirken her renk değişiminde otomatik olarak kesilir.

37 adet yazı karakteri ve metin efekti ile projelerinizi özelleştirebilirsiniz.

Üst düzey otomatik iplik takma sistemiyle, otomatik iplik takma tuşuna basarak, üst iplik kolayca iğneden geçer.

Aplike fonksiyonu sayesinde çok renkli aplikeler yaratabilir, mükemmel logolar, armalar hazırlayabilirsiniz. 

İstediğiniz her dizaynı tek renk nakış dizaynına dönüştürebilirsiniz.

Etkileyici kişisel dizaynlar icin Brother PR serisi makinelerde, ekranı kullanarak desenlerinize yazılar ekleyebilir, desenlerinizi bir derecelik hassasiyetle açılandırabilir,
desen ölçülerini değiştirebilir, çeşitli nakış kombinasyonları oluşturabilirsiniz.

Kolay kullanımlı dokunmatik ekranda seçtiğiniz nakış tasarımınızı, içindeki renk ve desen gruplarına ayırabilir, istediğiniz kısmı işlemek icin seçebilirsiniz.

Desenleri birleştirip yeni bir tasarım yapabilir ya da bir deseni parcalarına ayırabilirsiniz.

PE-design yazılım program ile birden fazla nakış makinesini, cok kafalı makinelerde olduğu gibi tek bir bilgisayara bağlayabilir ve desen gönderebilirsiniz.
(makineleri ayrı ayrı satın almanız gerekir)

Kolay iplik takma sistemi, iplerin birbirine karışmasını ve düğümlenmesini önler ve iplik tansiyonu ile ip gerginliği dengede kalır.

 

Dahili kamera sistemi ile iğnenin düştüğü noktayı görüntüleyerek kasnak alanı tarama ve deseninizi konumlandırma yapabilirsiniz.

Kamera konumlandırma sensörü ile istediğiniz açıda doğru yere nakışı çevirip yerleştirebilirsiniz.

Manuel renk sıralaması özelliği ile iğne numarasına göre ipliği sıralayabilirsiniz.

Hız ayarlamasını, özel iplik çeşitliliğine göre her bir iğne için ayrı ayrı yapabilirsiniz.

Çok satırlı metin girişi / Metin satırlarını oluşturup sola ortaya ve sağa hizalanabilir.

Dikiş simülatörü / Ekranda nakış deseninin nasıl işleneceğini gösterir.

Bir tasarımı yeniden boyutlandırırken makine otomatik olarak iğne vuruş sayısını hesaplar.

Canlı kamera sistemi ile kasnağa germiş olduğunuz ürününüzün üzerine nakış desenlerini canlı görerek yerleştirme yapabilirsiniz.

Yine kamera sistemi ile kasnağın içindeki kumaşı tarayıp ekranında görüntüleyebilir, nakışa başlamadan önce kolayca tam konumlama yaparak deseni yerleştirebilirsiniz.
Karmaşık desenlerde ya da köşe konumlamada size büyük kolaylık sunar.

İplik rengi sınıfflandırma sistemi / Renk değişikliği sayısını en aza indirerek nakış işleme süresini azaltır.

PR-1050X size sınırsız olanaklar sunar.

Şapka

Cep Telefonu Kılıfı

Davet Panosu

Rozet

Ayakkabılar

Çanta

Benzersiz nakış makinesi ile
yeni iş fırsatları yakalayabilirsiniz.
PR1050X nakış makinesi sunduğu üstün performans 
özellikleriyle devrim niteliğinde bir üründür.
İşyerinizde kolayca kullanabileceğiniz PR1050X ile 
yaratıcılığınızı keşfedecek ve üretkenliğinizi 
arttıracaksınız.

X
Tek Kafa, 10 İğne Profesyonel Nakış Makinesi

Kişiye Özel Gömlek Mendil

Makine tipi
Nakış hızı

Elektrik tüketimi
Çengel Tipi

İğne
İplik tansiyonu

Otomatik iplik kesici
Üst ve alt iplik kesme sensörü

Katlanabilir 10 makaralı iplik standı
LED ışıklı iplik standı

Silindir kollu nakış makinesi
Tüp Max 1000 devir/dak.
 (minimum 400spm)
Şapka Max 600 devir/dak. 
 (minimum 400spm)
100-240V-(50/60Hz) /116W
Tam devir
10 iğne
Manuel (Bağımsız ayarlanabilir )
Mevcut
Mevcut
Mevcut
Mevcut

LED Işıklandırma
Her iğne icin hız ayarı

Elektrikli masura sarma aleti
Okunabilir Dosya formatı

Ağırlık
Ölçüler

Maksimum nakış alanı

Model
EAN Kodu

5 li ayarlanabilir LED ışık sistemi
Mevcut
Mevcut
.pes,.dst,.phc
42.5kg
W561mm x D589mm x H790mm
Dikey 200 x Yatay 360mm (Standart kasnak)
Dikey 360 x Yatay 360mm (Jumbo kasnak)
Dikey 60 x Yatay 360mm (Geniş şapka kasnağı)
PR-1050X
4977766765350

032017



Takılan nakış kasnağını 
algılar ve içeriği 
doğrudan ekranda 
görüntüler.  Dolayısıyla 
nakış esnasında iğnenin 
kasnağa çarpma ihtimali 
ortadan kalkar. 

Otomatik Kasnak
Algılama Sensörü

Kamera fonksiyonu ile herkes için kolay kullanım!

Kompakt Kasnaklar PRHCK1AP

Kompakt Kasnak Kiti
PRHCK1AP

① S Frame 50 VRSF50 (55x55mm)
② S Frame 70 VRSF70 (70x41mm)
③ S Frame V VRSFV (33x75mm)
④ S Frame 44 VRSF44 (38x44mm)

Kelepçe Kasnaklar PRCLP45BAP / PRCLP45LRAP

Kelepçe Kasnağı M PRCLPM1AP (100×100mm) Geniş Şapka Kasnağı PRPCF1 (360×60mm)

Standart Şapka Kasnağı PRCF3 (130x60mm)

Yuvarlak Kasnak Kiti PRPRFK1 (Ölçüler 100/130/160 mm)

Bu özel stand, makine kullanımı sırasında titreşimi 
engelleyerek sabit ve dengeli çalışma imkanı sağlar. 
Yüksekliği ayarlanabilir.

PR Standı VRPRNSTD (W800×D640×H650~1000mm)

Kol Kasnağı PRHSL200AP (70×200mm)

Standart Ekipmanlar

Geniş Masa 4 Çeşitten Oluşan Kasnak Seti
W762×D540mm (Yüzey ölçüsü  W762×D390mm)

Nakış Yazılım Programı

PED10

60×40/100×100/180×130/360×200mm

Opsiyonel Aksesuarlar

Bir önceki modelden %23 daha büyük, geliştirilmiş 
LCD ekran sayesinde işiniz eskisinden daha kolay.

Optik kamera sisteminin tarama hızı, önceki 
modelere göre 5.5 kat daha hızlı.

Bordur Kasnağı PRPBF1 (300×100mm) Yorgan Kasnağı PRPQF200 (200×200mm)Jumbo Kasnak PRPJF360 (360×360mm)

Ekran üzerinde kumaşı eş 
zamanlı olarak görüntüleyip 
desenin tam istediğiniz yere 
konumlandırılmasını sağlar.

İstediğiniz desen etiketini 
kumaş üzerinde konumlandırıp 
nakışa dönüştürebilirsiniz.

Kumaşı yerleştirdiğiniz kasnağı 
taktıktan sonra tarayın ve büyük 
ekranda görüntüleyin. Artık 
nakışınızı istediğiniz yere tam 
konumlandırabilirsiniz.

PR serisinin
işletim sistemi ve
güvenlik özellikleri

PR1050X’e en uygun 
ayarları keşfetmek icin 22 
adet temel kullanma 
kılavuzu videosu içerir.

Kullanma Kılavuzu
Videosu 

Sessiz
Çalışma

Brother’ın “otomatik iplik 
takma mekanizması” 
sayesinde, ipliği iğneye 
kolayca geçirebilirsiniz.

Benzer ürünlere göre 
2-3dB daha az ses çıkarır. 
Mağaza içerisinde bile 
rahatsızlık vermeden nakış 
yapabilirsiniz.

Otomatik İplik
Takma Sistemi

Makine üst ve/veya alt 
ipliği bittiğinde, 
koptuğunda ya da başka 
bir hata olduğunda uyarı 
mesajı verir. 

Hata
Mesajı

Kelepçe Kasnak Kiti 1 (45×24mm)

Kelepçe Kasnak Kiti 2 (45×24mm)
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Silindir Kasnak Seti PRCLH1 (80×90mm)

İplik takma, kesme, değistirme sistemleri ile nakış süresi 
kısalıp verimliliğiniz artar. Çok renkli desenlerin nakışını 
çabucak ve kolayca yapabilirsiniz.

ÜSTÜN KAMERA TEKNOLOJİSİ İLE İSTEDİĞİNİZ NAKIŞLARI YARATABİLİRSİNİZ

Canlı Kamera
Fonksiyonu

Tarama
Fonksiyonu

Etiket
Fonksiyonu


