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VLASTNOSTI A FUNKCE 
PĚT NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH VLASTNOSTÍ

CREATIVE SIGNATURE™ PROGRAM KREATIVNÍHO PODPISU

PFAFF® expression™ 710 
šicí stroj

PFAFF® Barevná dotyková obrazovka 
Všechny informace o šití i o stehu přímo na barevné dotykové 
obrazovce.  

• Grafické uživatelské rozhraní je speciálně navrženo
dle vašich potřeb.

• QVGA obrazovka 3.5” (70x53mm)
• Rozlišení 320x240

Velká šicí plocha 
PFAFF® expression™ 710 šicí stroj je perfektní volbou pro patchwork 
a quilting, šití domácích dekorací, módní nadšence - zkrátka každého, 
kdo tvoří. Prostor vpravo od jehly je téměř 25 cm, skvělý pro šití 
velkých projektů. 

Originální IDT™ systém
Originální systém již od roku 1968. Integrované duální podávání od 
PFAFF® precizně podává látku zespodu i zhora pro perfektní steh v 
každém okamžiku.  

Automatický zdvih přítlačné patky
Přítlačná patka se zdvihne automaticky, jakmile se jehla zastaví.

274 stehů 
Fascinující výběr PFAFF® vysoce kvalitních stehů – unikátní ozdobení, 
perfektní stehy do šíře až 9mm. Máte nekonečné možnosti a výběr ze 7 
kategorií pro snadnou volbu. 

Tapering na všechny 9mm dekorativní stehy 
Zužujte každý steh na začátku a/nebo na konci a zvolte z mnoha 
dostupných úhlů pro nekonečné možnosti.
Umístění stehu 
Posuňte kompletní steh napravo nebo nalevo pro snadné srovnání 
dekorativních stehů.
Zrcadlové přetočení stehu 
Zrcadlově otočí steh ze strany na stranu nebo od konce ke 
konci pro ještě více možností.

Hustota stehu
Hustotu stehu lze zvýšit nebo snížit aniž by byla ovlivněna délka 
stehu ovládáním vzdálenosti mezi jednotlivými body stehu.
Program šití dvojjehlou
Vložte velikost dvojjehly a stroj automaticky upraví šířku stehu. Steh 
pro dvojjehlu nastavíte na obrazovce.
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ŠICÍ VLASTNOSTI
Automatické nastavení napětí nitě
Stroj automaticky nastaví nejlepší napětí nitě pro všechny šicí techniky 
a materiály.  Pro specifické techniky provádějte vlastní úpravu.
Senzorické knoflíkové dírky
Se senzorickou knoflíkovou dírku ušijete automaticky perfektně 
vyrovnanou knoflíkovou dírku v každém okamžiku. 

• Oba boční sloupky knoflíkové dírky jsou šity ve stejném směru pro
   precizní kvalitu stehu. 

• 8 typů knoflíkových dírek pro různé druhy oděvů.
3 zabudované typy fontů
Zvolte ze 3 různých abeced s malými i velkými písmeny pro snadné 
programování.
37 Poloh jehly
Pro přesné umístění rovných stehů. Ideální pro prošívání, šití při 
hraně, stitch-in-the-ditch techniku nebo quiltování. 
Módy volného quiltování 
Zvolte ze 3 různých módů volného quiltování, malování jehlou nebo 
látání. 

• Zvolte nejlepší mód pro vaší šicí techniku.
• Externí páčka pro spuštění podavače je umístěna vhodně

v přední části stroje.
Bezpečná šířka stehu
Perfektní pomocník pro šití  rovného stehu s jakýmkoliv příslušenstvím 
pro rovný steh. Předchází zlomení jehly.
Extra vysoký zdvih patky
Zdvihněte přítlačnou patku do extra vysoké polohy zatímco se spustí i 
podavač pro snadné umístění silných látek pod patku.  
Quick Help Systém - Rychlá pomoc
Stiskněte ikonku rychlé pomoci pro okamžité informace. 
Jehla nahoře/dole
Nastavte plohu jehly při zastavení stroje nahoře nebo dole v látce pro 
její otočení kolem jehly, aplikace, atd. 
Odstřih nitě
Automaticky odstřihně spodní i horní nit a protáhně oba konce na 
rubovou stranu látku. 
Start/Stop tlačítko
Šití bez pedálu. Usnadňuje šití dlouhých švů, volné quiltování a 
knoflíkové dírky.  
Restart stehu
Návrat na začátek stehů nebo kombinace stehů bez nutnosti 
resetovat speciální nastavení, které jste provedli.
Funkce zapošití
Po stisknutí tlačítka stroj automaticky zapošije a 
zastaví se, pro rychlé a snadné zakončení.  

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI STROJE
LED osvětlení pracovní plochy

Je navrženo tak, aby poskytovalo osvětlení napříč celou pracovní plochou.
• LED technologie a optika vedení světla poskytuje excelentní osvětlení 

pracovní plochy.   . 
• Náhled na látku a stehy ve skutečných barvách a bez stínů.

Posuvný ovladač rychlosti šití
Upravte si rychlost šití pomocí ovladače pro komfortnější práci.
Osobní menu
Ukládejte vlastní stehy a kombinace stehů pro jejich budoucí použití.

Kombinace stehů
Kombinujte a ukládejte až 99 stehů a/nebo písmen.

Zabudovaný navlékač jehly 
Usnadňuje a urychluje navlékání jehly.
Senzor spodní nitě
Stroj vás upozorní, jakmile dochází spodní nit.
Odolný rotační chapač
Už žádné nitě zachycené v oblasti cívkového pouzdra.
Navíjení cívek z jehly
Pro úsporu času lze navíjet cívky přímo z horní nitě.
Standardní příslušenství
9 různých přítlačných patek pro většinu běžných šicích operací.
Aktualizace softwaru
Stáshněte si nejaktuálnější verzi programu z internetu - rychlý 
update pomocí USB.
Jazyky
Zvolte z 12 dostupných jazyků v menu nastavení vašeho PFAFF® 
quilt expression™ 710 šicího stroje.

Zabudovaný držák na stylus 
Stylus máte na dosah ruky.
Tvrdý kryt
Ochrana šicího stroje při přepravě. Chrání šicí stroj před 
prachem při jeho skladování. 
Inch/cm pravítko na pracovním stolku 
Dostupné v každém okamžiku na vašem  PFAFF® quilt expression™ 
710 šicím stroji.
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