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60 nytte-, quilte-, heirloom- og pyntesømme inkl. knaphul
4 automatiske 1-trins knaphuller – klassisk firkantet, nøglehuls, jeans og stræk
Forprogrammeret stinglængde og sømbredde
Sømbredde justerbar op til 7 mm
Stinglængde justerbar op til 5 mm
15 nålepositioner

Display
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Programmérbar nål oppe / nede-tast
Automatisk hæftetast
Tilbagesyningstast
LE D display - viser valgte søm med bredde og længde

Tekniske
egenskaber
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Indbygget nåletråder
Justerbar regulering af max hastighed
Stor nålekraft til syning i tykke stoffer
Justerbart trykfodstryk – 3 positioner
Ekstra højt trykfodsløft – ekstra 6,5 mm (1/4 inch)
Snap-on fæste til trykfødder
Vandret og filtersikret spolesystem med gennemsigtigt spoledæksel
Automatisk frakobling af maskinen ved spoling
Indbygget enhånds trådskærer
Finjustering af sømme
Sømguidelinjer på stingpladen - op til 60 mm
Friarm
Sænkbar transportør
Rundsynings centerpunkter
Fodpedal med udtrækkelig ledning
Behagelig ergonomisk bærehåndtag

Opbevaring
og tilbehør

3 opbevaringsrum til standard- og ekstra tilbehør – i top, front og i
det eksklusive siderum, med vippelåg og plads til 8 trykfødder og
centerpind til rundsyning.
med to rum til praktisk opbevaring af netledning, fodpedal og instruktionsbog

6200

6200

Sømme

Den røde støvhætte
er specielt tilpasset
til opbevaring af
din Elna 6200 og
tilbehør.

Støvdækslet

Garanti og service : Elnas store berømmelse blev etableret med produktionen af den første symaskine
i 1940. Siden den gang har Elna fortsat været et førende mærke i produktion af symaskiner og andet
udstyr, designet med tanke på den innovative syerske. På verdensplan står tusinder klar til at give dig
ekspertservice. Millioner af mennesker har valgt Elnéna for dens kvalitet, brugervenlighed og driftsikkerhed.

www.elna.com
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STØVHÆT TE

Brilliér med din artistiske stil
Det spiller ingen rolle hvor livet fører dig hen, det er dit hjem, der afslører, hvem du er. Den nye
Elna 6200 er dekoratørens førstevalg med unikke egenskaber, der gør syningen til en leg. Sy
gardiner, puder, duge og pynt med personlig stil. Med Elna 6200 har du nu muligheden for at
sy og dekorere verden omkring dig.

Fordi det er sjovt og enkelt !
Ingen knapper ? Brug knaphul som en
dekorativ effekt. Vælg et af de fire
indbyggede knaphuller, træk ned i
sensoren og sy det… nemt og enkelt.

Lav morgendagens skatte
Hvert sting tæller, når du laver
mindeværdige heirloomarbejder, der skal
glæde de kommende generationer. Og
Elna 6200 leveres med kvalitetssømme
til præcis sådan syning.
Ikke længere bange for manchetter
Et tip fra eksperterne – lav unikke
stribede stoffer med pyntesømme og
multisnorefoden. Top og bagstykke
snor sig omkring friarmen. Så effektivt.

Til den perfekte rundsyning
At sy i cirkel kan være en udfordring.
Men ikke længere. Med Elna
rundsynings centerpind monteret
i et af de tre punkter på friarmen,
går det som en leg.
Føler du dig kreativ ?
Leg, elegance, trendy, nostalgisk –
du finder alle de sømme, der
passer. Applikations-, dekorations-,
geometriske-, blomstersømme,
korssting og mange andre giver liv
til dine visioner.
Let for synet
Med så mange sømme, vil du ganske
sikkert ønske at skifte trådfarve ofte.
Ingen problemer. Elna 6200 leveres
med en brugervenlig indbygget
nåletråder.
Quiltning – moderne eller traditionelt
Hvis du elsker at quilte, har vi de
sømme, du behøver. Applikation,
skulptur, serpentin og fjersømme er
bare nogle fra udvalget. Der findes
endnu flere at vælge imellem, der vil
tilfredsstille din lidenskab for quiltning.
Og i tilfælde af at du skulle behøve
endnu mere plads under trykfoden, for
at få plads til de store og tykke quilts,
så kan du løfte trykfoden hele 6,5 mm
(1/4 inch) over normal højde.

