Stylist 7258
Descrição do Produto
Máquina de costura eletrônica de uso doméstico
Diferenciais
• 91 pontos (incluindo pontos flexíveis) e 06 casas de
botão
• Botão "Start/Stop" ("Iniciar/Parar") que aciona a
máquina sem utilizar o pedal.
• Mesa extensora que amplia a área de trabalho.
• Controle manual de velocidade que ajusta a
velocidade sem utilizar o pedal.
• Passador de linha na agulha que facilita a passagem
de linha pela agulha.
• Ajuste da largura e comprimento dos pontos.
• Botão da posição de parada da agulha no tecido que
permite girar o tecido sem perder o último ponto.
Recursos
• 91 pontos (incluindo pontos flexíveis) e 06 casas de
botão
• Braço livre que facilita a costura em mangas,
punhos e barras.
• Mesa extensora que amplia a área de trabalho.
• Costura com agulha dupla que faz costuras
paralelas e aplicações como nervuras.
• Estrutura interna de metal que aumenta a
estabilidade na costura.
• Iluminação por LED para maior brilho e não
esquenta.
• Botão "Start/Stop" ("Iniciar/Parar") que aciona a
máquina sem utilizar o pedal.

Acessórios da Máquina
• Sapatilha para pregar zíper
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•
•
•
•
•
•
•

Sapatilha para ponto acetinado
Sapatilha para bainha invisível
Sapatilha para fazer casa de botão
Sapatilha para acabamento
Sapatilha para quiltar e bordar
Sapatilha para franzir
Sapatilha para bainha enrolada
Sapatilha de uso geral (vem na máquina)
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Controle manual de velocidade que ajusta a
velocidade sem utilizar o pedal.
Velocidade de até 750 pontos por minuto da
costura.
Passador de linha na agulha que facilita a
passagem de linha pela agulha.
Ajuste da largura dos pontos que permite fazer os
pontos com larguras variadas.
Ajuste do comprimento do ponto que permite
fazer os pontos com comprimentos variados.
Botão da posição de parada da agulha no tecido
que permite girar o tecido sem perder o último
ponto
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Bobinas (4 no total – 1 dentro da máquina)
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Cabo Elétrico
Manual de Instruções com Certificado de Garantia
Acessórios da Máquina

Pino porta-retrós vertical
Discos de feltro para porta-retrós
Prendedor para retrós (mini)
Prendedor para retrós (pequeno)
Prendedor para retrós (grande)
Abridor de casas de botão e pincel de limpeza
Chave de fenda
Isolador dos dentes

Agulhas

Conteúdo da Embalagem
• Máquina de Costura
• Mesa Extensora
• Controlador de Velocidade

Modelo
7258T/127V
7258T/220V

Dados de Cadastro do Produto:
Voltagem
Código EAN
127V
7896785410966
220V
7896785410973

Garantia do Produto: 01 (um) ano
Importante: Este é um produto desenvolvido apenas para
utilização doméstica, não sendo adequado para utilização
profissional e/ou intensiva.

Dimensões [mm]
Altura
Largura (sem mesa)
Largura (com mesa)
Profundidade (sem mesa)
Profundidade (com mesa)
Peso [kg]
Potência da Máquina [W]

Tipos de Pontos

Máquina
300
375
618
190
250

Embalagem
365
440
440
320
320

Líquido

Bruto

7,3

9,4

65

