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• 125 vestavěných vyšívacích
vzorů, včetně 45 vzorů s
postavičkami Disney

• 3.7” barevný LCD displej
• 10 x 10 cm vyšívací plocha
• 10 vestavěných fontů
• USB port pro USB flash disk

Vylepšete své vyšívané projekty s 
magickými vzory Disney
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© Disney 
© Disney.Pixar

Objevte kouzlo výšivky
Realizujte všechny představy do vašeho projektu s vyšívacím 
strojem Innov-is M240ED, který obsahuje vestavěné designy 
s postavičkami Disney! Přidejte do svého projektu ještě více. 
Kombinujete vzory vyšívání s textem a zdokonalte své výtvory 
aplikační nášivkou.

Vyberte si z velkého množství jedinečných vzorků, včetně 45 
vyšívacích designů, které obsahují vaše oblíbené Disney postavy! 
Navíc můžete doplnit vzhled o texty, ornamenty a další vestavěné 
vzory. 

125 vyšívacích vzorů včetně
45 Disney vzorů

OKOUZLETE

VÝŠIVKOU



Zde jsou jen některé ze snadno použitelných funkcí:

Funkce v detailu

Pokročilý systém pro navlékání jehel Pohodlné ovládání

Port USB pro importování návrhů

Vestavěné fonty písma

Vyšívací plocha 100x100 mm

Super jasné LED světlo

Funkce Benefi ts

Pokročilý systém pro navlékání jehel 

Pohodlné ovládání

3,7 "barevný dotykový LCD displej

Vestavěné styly písma

Super jasné LED světlo

Systém navíjení cívky

100 x 100 mm vyšívací plocha

Port USB pro importování výšivek

Kombinace vyšívání

Rychlé vkládání cívky

Kompatibilní s ostatními výrobci nití 

125 vestavěných vyšívacích vzorů

Vestavěné orámování

Úpravy na obrazovce

Automatický odstřih

Senzor nitě

Rychlost vyšívání

Měkký kryt

Žádný další stres při navlékání. Protáhněte nit po očíslované dráze a použijte navlékač. Stlačením páky se nit do jehly navlékne.

Pro snadné použití jsou všechny ovládací tlačítka na jednom praktickém panelu - odstřih, pozice jehly nahoru / dolů, tlačítko Start / Stop. 

Nastavte všechny funkce jednoduše dotykem . 3.7 "LCD displej s vysokým rozlišením (432 x 240 pixelů). Obsahuje ikony a 15 jazyků

10 vestavěných stylů písma vyšívání usnadňuje přizpůsobení všem vašim projektům.

LED osvětlení je jasné, ale oči neoslňuje. Usnadňuje práci na tmavých tkaninách.

Rychlý a snadný způsob navíjení spodní nitě! Stačí nasadit cívku na navíječ a vodítko nití vám ukáže, jakým způsobem postupovat. 

Stačí instalovat vyšívací jednotku a rámeček, vybrat vzorek a jste připraveni vyšívat. Další rámečky je možné dokoupit.

Stačí pouze vložit USB flash disk a nahrát svůj vyšívací vzor přímo do stroje.

Další texty nebo vyšívací vzory lze doplnit stisknutím tlačítka  “Add - přidat".

Horní vkládání cívky je pohodlné a přehledné.

Vedle seznamu nití Brother  Innov-ís M240ED rozpoznává nitě od dalších tří výrobců.

Vyberte si z mnoha sofistikovaných vzorů včetně 45 jedinečných vzorů vyšívání, které obsahují vaše oblíbené Disney postavy.

14 typů stehů lze kombinovat s 10 různými tvary rámu, jako je kruh nebo čtverec.

Mezi výkonné funkce úpravy patří rozložení, rotace vzoru v rozsahu 1 °, 10 ° a 90 °, zrcadlový obraz a měřítko mezi 90 - 120%.

Řeže horní a spodní nit automaticky pouhým stisknutím tlačítka.

Model Innov-is M240ED je vybaven horním a spodním snímačem nití, které varují, když je vlákno přetženo nebo došla nit ve spodní cívce. 

Vyšívejte své návrhy rychlostí 400 stehů za minutu.

Měkký kryt chrání stroj, když jej nepoužíváte.

Systém navíjení cívky

LCD dotyková obrazovka

Kombinujte  výšivky s textem



© Disney

NOVĚ

Brother Innov-is M240ED  - příslušenství
• Vyšívací patka

"Q" (na stroji)
• Sada jehel
• Cívka (na stroji)
• Předvinutá cívka (4)

( bílá vyšívací spodní nit
síla 90)

•  Bobbin clip (4)
• Páráček
• Nůžky
• Čistící kartáček
• Šroubovák
• Šroubovák ve tvaru kotouče
• Uzávěr cívky (velký)
• Uzávěr cívky (střední na stroji )

• Uzávěr cívky (malý)
• Vložka do malé cívky
•  Síťka na cívky
• Cívkové pouzdro(nastroji)
• Vyšívací rám

100 mm (H) x 100 mm (W)
• Taška na příslušenství
• Kryt proti prachu
• Návod k použití
• Stručná referenční příručka
• Průvodce designem vyšívání

Objevte ještě více způsobů, jak okouzlit.

Výškový rám 170 x 100 mm
Umožňuje vyšívat ještě větší návrhy.

Příslušenství k dokoupení

Výškový rám "S"
Oválný vyšívací rám, který umožňuje vyšívání v 
rozměrech 60 x 20 mm, 47 x 25 mm nebo 27 x 33 
mm.

Výšivkové nitě
Velká sada vysoce kvalitních vyšívacích nití. 

Stojan na 10 cívek
10 cívek nití pro pohodlněší provoz.

Vyšívací vzory na USB
Vybírejte ze 100 úžasných vzorů!

PE-Design Software 
Využijte své dovednosti pomocí nášho 
designového softwaru pro vyšívání, který nabízí 
výkonné funkce, které vyhovují jak 
začátečníkům, tak odborníkům.

Kompletní sortiment pří slušenství naleznete na www.brother-sici-stroje.cz

Kontakt:

Stáhněte si Brother
Aplikace "Centrum 

podpory" na 
smartphone nebo 
tabletu pro další 
podporu, včetně 

instrukčních videí.

Šicí technika Brother s.r.o.
Svatoplukova 47, Prostějov 796 01

Tel.:582 333 211, 
e-mail: brother@brotherczech.cz

www.brother-sici-stroje.cz




