A-serie
• Geavanceerde naaldinrijger –
in één handeling
• Handige centrale bediening
• Snel verwisselbare spoel
• Toets verstevigingssteek
• Uit de vrije hand naaien
• Support App

Misschien begint u net met naaien, of misschien naait u al vele jaren.
Wij weten zeker dat u op zoek bent naar een machine die zowel
betrouwbaar als flexibel is. Een machine waarmee u allerlei creatieve
en praktische naaiklussen aankunt.
Dat is de reden waarom wij onze nieuwe A-serie speciaal voor u
hebben ontwikkeld. Snel en eenvoudig te bedienen én met handige
en krachtige mogelijkheden. U zult ervan versteld staan hoe vlot en
gelijkmatig alle soorten stoffen worden verwerkt, van dikkere denim,
stretch tricot tot delicate tule.

Innov-is A16

Innov-is A50

Innov-is A80

Beginner of gewoon op zoek naar
een eenvoudige machine?

Klaar om uw naaiwerk naar een hoger
niveau te brengen? De Innov-is A50 heeft
maar liefst 50 voorgeprogrammeerde
functionele en decoratieve steken.
Ideaal om uw creativiteit uit te leven
op uiteenlopende projecten, van kleding
maken tot quilten.

De Innov-is A80 geeft u de vrijheid om te
naaien wanneer, hoe en waar u maar wilt!

De Innov-is A16 is de perfecte keuze
voor wie de kneepjes van het vak wil
leren kennen.
Dankzij de gemakkelijke draaiknop kunt u
uw steken snel en eenvoudig kiezen.
Met de razendsnelle naaldinrijger en een
snel verwisselbare spoel bent u in enkele
tellen klaar om te beginnen.

De intuïtieve, elektronische draaiknop
geeft u een fantastische controle wanneer
u kiest uit een indrukwekkend aanbod
steken, die duidelijk worden weergegeven
op het display.

De lichte A80 heeft zijn eigen harde
beschermkap, waardoor u hem gemakkelijk
kunt meenemen naar de naailes of
naar creatieve vriendenclubs.
Met 80 voorgeprogrammeerde steken
en 8 automatische 1-staps-knoopsgaten
beschikt deze gebruiksvriendelijke machine
de juiste benodigdheden voor ieder project.

De Innov-is A50; veelzijdigheid en eenvoud
in perfecte harmonie.

Een groot, helder LCD-display toont
duidelijk alle nuttige informatie. Gecombineerd
met functies zoals een 1-staps-naaldinrijger
en voorgeprogrammeerde, verfijnde
draadspanningsinstellingen is de A80
de ideale metgezel voor alle creatieve
naaiprojecten.

Belangrijkste kenmerken van de A16

Belangrijkste kenmerken van de A50

Belangrijkste kenmerken van de A80

• 16 steken, inclusief 3 soorten
knoopsgaten
• Geavanceerde draadinrijger –
in één handeling
• Verstevigingssteek
• Snel verwisselbare spoel
• Naaldstoppositie (omhoog/omlaag)
• Regelbare steeklengte en -breedte
• Start/stopknop
• Schuifknop voor snelheidsregeling

• 50 steken, inclusief 5 soorten
knoopsgaten
• Geavanceerde draadinrijger –
in één handeling
• Verstevigingssteek
• Snel verwisselbare spoel
• Naaldstoppositie (omhoog/omlaag)
• Regelbare steeklengte en -breedte
• Start/stopknop
• Schuifknop voor snelheidsregeling
• Instelling voor een tweelingnaald

• 80 steken, inclusief 8 soorten
knoopsgaten
• Geavanceerde draadinrijger –
in één handeling
• Verstevigingssteek
• Snel verwisselbare spoel
• Naaldstoppositie (omhoog/omlaag)
• Regelbare steeklengte en -breedte
• Start/stopknop
• Schuifknop voor snelheidsregeling
• Instelling voor een tweelingnaald
• Harde beschermkap

De Innov-is A16 beschikt over alle
onmisbare functies, of u nu een beginner of
een expert bent. Kortom: een naaimachine
om direct mee aan de slag te gaan!

De eenvoudige bediening met één knop en
een groot, helder LCD-beeldscherm zorgen
voor de juiste precisie.
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Innov-is A150
De Innov-is A150 is een naaimachine die
met u meegroeit terwijl uw vaardigheden
en uw creativiteit zich steeds verder
ontwikkelen.
Personaliseer projecten met
een indrukwekkend aanbod van
150 decoratieve en 4 lettersteken.
Maak professionele monogrammen en
labels. Combineer, spiegel of herhaal
steken om uw eigen unieke steekpatronen
te creëren.
Met professionele functies zoals
de automatische draadknipfunctie,
het elektronische toetsenbord en de
schuifknop voor snelheidsregeling maakt
de A150 de weg vrij voor oneindig
veel creatieve mogelijkheden.

Belangrijkste kenmerken van de A150
• 150 steken, incl. 10 soorten
knoopsgaten en 4 lettertypes
• Elektronisch toetsenbord
• Geavanceerde draadinrijger –
in één handeling
• Verstevigingssteek
• Snel verwisselbare spoel
• Naaldstoppositie (omhoog/omlaag)
• Regelbare steeklengte en -breedte
• Start/stopknop
• Schuifknop voor snelheidsregeling
• Automatische draadknipfunctie
• Stekencombinaties
• Harde beschermkap

Wij begrijpen dat u een machine wilt waarmee u direct aan de
slag kunt, zonder gedoe. Een naaimachine waarmee u uw fantastisch
ideëen perfect mee kunt uitvoeren. Dat is precies wat de Innov-is
A-serie te bieden heeft; direct klaar en eenvoudig om mee te werken.
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Snel verwisselbare spoel
Plaats een volle spoel, rijg de draad in de richting
van de pijl en u kunt meteen aan de slag.

Automatisch inrijgen van de naald & machine inrijgen
Inrijgen is eenvoudiger dan ooit met de 1-staps naaldinrijger en de
gemakkelijk te volgen aanduidingen voor het inrijgen van de machine.

Spoel opwinden met de draadafsnijder
De eenvoudige manier van inrijgen geldt ook voor
het opwinden van een spoel. Snel klaar!

Meer informatie over
extra functies:
LCD weergave foutmeldingen
Een foutmelding op het LCD-scherm
informeert u over een foutieve instelling.
LED-verlichting
De heldere verlichting zorgt voor goed zicht
op uw naaiwerk, ook op donkere stoffen.

Intuïtieve, gebruiksvriendelijke bediening
Handige bedieningstoetsen, centraal geplaatst op
de machine, maken naaien eenvoudiger. Intuïtieve
draaiknoppen en elektronische toetsen zorgen
voor een nauwkeurige selectie van steekfuncties.

Kliksysteem persvoet
Naaivoeten vervangen in een handomdraai.
Klik het naaivoetje aan en u kunt meteen
weer verder!
Vrije arm
Ideaal voor het naaien van kleinere
babykleding en voor buisvormige (tubulaire)
onderdelen, zoals mouwen of broekspijpen.
Start/stopknop
De start/stopknop maakt het mogelijk
de machine met of zonder voetpedaal
te gebruiken.
Opbergvak voor accessoires
Berg alle accessoires van uw naaimachine
overzichtelijk op.

Schuifknop voor snelheidsregeling
Met de handige schuifknop regelt u zelf
de naaisnelheid, langzaam of snel.

LCD-display
Het grote, heldere beeldscherm (LCD) toont
u automatisch alle belangrijke informatie bij
de gekozen steek, zoals de steekbreedte,
-lengte en het aanbevolen naaivoetje.

Veilig naaien
De A-serie heeft een steekplaatsensor om
te voorkomen dat de naald onbedoeld start
met naaien.
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Van de A-serie mag u
een hoge naaikwaliteit
verwachten. Met een
langere J-voet, scherpere
transporteurs en een
stabiele naaldstang is iedere
steek perfect.

Verstevigingssteek
Met een eenvoudige druk op de toets naait u
automatisch afhechtsteken aan het begin en
einde van de stiklijn.

Automatische achteruit/verstevigingsfunctie
Naait automatisch verstevigingssteken voor een
mooi professioneel begin en einde van de stiklijn.

Bijzondere kenmerken
van de A150 ...

Automatische knoopsgaten
De 1-staps-knoopsgatfunctie met automatische
meetfunctie maakt perfect gelijkmatige
knoopsgaten in één beweging.

7-punts-transporteur
Extra transporteurtanden zorgen voor vlotte
doorvoer en een superieure steekkwaliteit op elke
kwaliteit en stofsoort. Naai strakke, rechte naden
op iedere stofdikte, van dunne zijde tot jeans.

Meer informatie over extra functies:
Afstelling van de bovendraadspanning
Bereik de optimale steekkwaliteit in
uiteenlopende stoffen door de spanning
van de bovendraad in te stellen.
Naaldstopstand
Kies de stand van de naald, omhoog
of omlaag, wanneer de machine stopt.
Met de naald in de stof ontstaat de handige
draaifunctie, voor het naaien van perfecte
hoeken of aan elkaar naaien van quiltstukken.

Transport uitschakelen
Voor quilten en borduren uit de vrije hand kunt
u de transporteur laten verzinken.
Naaldkracht
Modellen uit de A-serie hebben een extra
krachtige naaldpenetratie, wat nodig is voor
het naaien van dikke stoffen zoals jeans.

Draadknipfunctie
Knip draadjes na het naaien netjes af met
de draadknipfunctie. Slechts 1 druk op de
knop! Zo hoeft u achteraf geen draadjes
meer af te knippen.
Meer steken en veelzijdigheid
Spiegel, herhaal en combineer steken
en bekijk eerst een voorbeeld van
de stekencombinatie op het scherm.
Kies uit 150 steken, inclusief 4 lettertypes.
Groot LCD-display en elektronische
toetsen
Stel de leukste stekencombinaties samen
op het LCD-display, met de handige
electronische toetsen.
Functietoets voor veilige naalden persvoetverwisseling
Het is niet nodig om de A150 uit te zetten
als u de naald of het naaivoetje verwisselt.
Dankzij deze functietoets kan er
niets misgaan!
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Machines van de A-serie zijn licht en
draagbaar, zodat u buitenshuis, in de les
of met vrienden kunt naaien.
Sommige modellen hebben ook een
eigen harde beschermingskap, zodat uw
machine onderweg wordt beschermd
tegen stoten en krassen.

Kies het model dat bij u past
Functies

A16

A50

A80

A150

Aantal naaisteken *

16

50

80

150

1-staps-knoopsgaten

3

5

8

10

Stekenselectie
Afmeting LCD-display

Draaiknop

Elektronische draaiknop Elektronische draaiknop

Toetsen

6,6 cm

6,6 cm

6,6 cm

9,2 cm

Foutmelding









Handige centrale bediening









Geavanceerde naaldinrijger









 (zonder lichtje)







7-punts-transporteur









Snel verwisselbare spoel









LED-verlichting









Vrije arm









Uit de vrije hand naaien









Spoel opwinder









Naaldstoppositie omhoog/omlaag









Regelbare bovendraadspanning









Persvoethoogte in niveau's









Kliksysteem persvoet









Elektronische schuifknop voor snelheidsregeling









Automatisch achteruit-/verstevigingsfunctie









Opbergvak voor accessoires









Harde beschermkap

Harde beschermkap

Verstevigingssteek

Bescherming

Zachte beschermhoes Zachte beschermhoes

Tweelingnaald-selectiefunctie







Verticale patroonaanpassing







Ingebouwde lettertypen

4

Automatische draadknipfunctie



Snelheidsregeling aangepast
voor zigzagbreedte



Steken combineren



Spiegelen



Herhaalfunctie steekpatroon



Gewicht

6,4 kg

6,5 kg

6,5 kg

6,5 kg
* Incl. diverse soorten knoopsgaten

Brother SupportCenter
App
Vind duidelijke uitleg, advies
en projecten in de Brother
SupportCenter App.

Brother staat altijd 'At Your
Side'. Wij ondersteunen u
graag bij iedere stap tijdens
uw naaiavontuur. Onze filmpjes
met uitleg en een App met
ondersteuning zijn slechts
één klik verwijderd, dus
download de App vandaag
nog! Om uw enthousiastme
en creativiteit te stimuleren,
maakten we enkele tutorials
die u helpen en inspireren.
Ontdek ze op onze
website!
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Wat u kunt vinden in de BrotherSupport App:
• Bedieningshandleiding (PDF)
• Adviezen voor gebruik van stof, type van naald
en draad
• Uitleg over hoe u accessoires gebruikt (standaard
en optioneel verkrijgbare accessoires)
• Steken overzicht
• Korte filmpjes 'hoe te gebruiken' en 'hoe te maken'

Creëer nog meer met uw Innov-is A-serie. Verken de
accessoires uit deze serie en laat u inspireren.
"The only limit is your imagination!"

Voor meer informatie: neem contact op met uw erkende Brother dealer of bezoek www.brothersewing.eu.

Nederland: @brothersewing.nl
België: @brothersewing.be.nl

Contact:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu

De specificaties zijn correct bij het ter perse gaan, wijzigingen voorbehouden. Laatste wijziging 2018.08. #A-Series_NL
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