444
TEKSNISKE EGENSKABER
14 sømme
Coversøm (3 mm eller 6 mm)
Kædesøm (i 3 forskellige nålepositioner)
Friarm
4 trådholdere
Max hastighed på 1000 sting pr. minut
Stinglængde (1 – 4 mm)
Differentialtransport (0,5 – 2,25)
Sømbredde max 6 mm
Justerbar trådspænding (0 – 9)
Auto trådspændingsudløser
Enkel trådning af griberen
Farvekodet trådning
Justerbar trykfodstryk
Snap-on trykfodsfæste
Indbygget, sammenklappeligt bærehåndtag
Elektronisk fodpedal
Teleskop trådførerantenne
Indbygget trådklip
Blød plast støvhætte
Tilbehørsæsken indeholder : 1 nålesæt EL, 2 skruetrækkere (lille og stor),
pincet, nåletråder, 4 trådrulleholdere (små), 4 trådnet, 4 trådrulleholdere (store),
rengøringsbørste, 2 løse skruer til ekstra tilbehør.

Du vil virkelig værdsætte den nemme justering af
både stinglængde og differentialtransport.

Et stort udvalg i trykfødder, der forenkler alle
typer af syprojekter.

EKSTRA TILBEHØR
Nåleæske ELX 705
Syguide – justerbar
Rynkeapparat til rib 6 – 8,5 mm
Rynkeapparat til rib 9 – 13,5 mm
Tvillingsømsfod – gennemsigtig
Guidefod – centreret
Foldeguide 15 – 45 mm
Kantebåndsguide (8 – 32 mm)
Kantebåndsguide (12 – 42 mm)
Ekstra sybord 295 x 205 mm

14 sømme er altid tilgængelige ; enkelt og
komfortabelt med de rigtige sømme.

444

Stræk din
kreativitet !

Garanti og service : Elna´s overlegne
omdømme blev etableret i 1940 med
produktionen af den første symaskine. Lige
siden, har Elna fortsat været en førende
mærkevare indenfor hjemmesymaskiner og
tilhørende udstyr, specielt udformet med
innovative syersker i tankerne. Tusindvis af
fagfolk over hele verden giver kyndig service.
Millioner af mennesker har valgt Elna´en for
dens kvalitet, ydelse og pålidelighed.
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Sl å ring o m d in
s yv i d en
Med friarmen kommer du rundt
om selv de skrappeste sving.

Elna 444 – din kreativitet spiller
hovedrollen
Hurtige ændringer i modetrends, elastiske, bølgende stoffer… Elna 444 kan næsten ikke vente
med at følge med strømmen. Lycra, jersey, strikket, elastisk, uld – dagens skræddersyede stoffer
er det enkle match til denne fuldendte fashionist ! Elna 444 véd, hvad fleksibilitet indebærer.
Ved hjælp af hurtig indstilling, kan du automatisk justere gribertrådens tæthed til den
stoftype, du syr i. Skift nemt fra den fineste lycra til den kraftigste tweed uden at skulle
lave omfattende justeringer. Ubegrænset kreativitet igennem fleksibilitet. Spektakulære
resultater har aldrig været nemmere, takket være hjælperen, der opfylder dine ønsker og aldrig
trækker sig fra en udfordring. Oven i tilbydes også et komplet sortiment af kvalitetstilbehør. Den
takler sømmene i det sidste nye look og strækker kvaliteten maksimalt – Elna 444 forvandler dine
kreationer til en catwalk sensation !

Hatten af for
din originalitet
Dekorative kædesømme
giver din kreation et
ekstra pift.

B rug ret- og v rangsiden af sø m m en –
skab ov errasken de effekter
Fantasi, skaberkraft eller udvikling – fra nu af er der
ingen stoffer, der står i vejen for din kreativitet.

Din kreati vitet
helt u d i t å- o g
f ingerspi d serne
De dekorative sting får det
bedste frem i dig.

Så enkelt,
så nem t

Dine kreatio ner
v il i m po nere
Rynkning og andre sofistikerede
effekter, giver dine kreationer
elegance; nu er intet nemmere
takket være den helt specielle
elastiske rynkefod.*

Tænk det, gør det – der
findes ikke det stof, du
ikke kan anvende til at
skabe den mest utrolige
effekt.

*ekstra tilbehør

Nye
Ingenting er
nem m ere
Selv smukke folder
kan du lave så let
som ingenting.
*foldeguide ekstra tilbehør

Legende enkelt
Med én enkelt bevægelse
kan du skifte fra at sy i
tyndt til tykt – uden at røre
indstillingerne.

