Quantum Stylist 9960
Descrição do Produto
Máquina de costura eletrônica de uso doméstico
Diferenciais
 138 pontos (incluindo pontos flexíveis), 13 casas
de botão e 05 tipos de fontes de letras.
 Mesa extensora que amplia a área de trabalho.
 Cortador automático de linha para melhor
acabamento e economia de linha.
 Botão "Start/Stop" ("Iniciar/Parar") que aciona a
máquina sem utilizar o pedal.
 Controle manual de velocidade que ajusta a
velocidade sem utilizar o pedal.
 Botão da posição de parada da agulha no tecido
que permite girar o tecido sem perder o último
ponto.
Recursos e Benefícios
 138 pontos (incluindo pontos flexíveis) e 13 casas
de botão
 05 tipos de fontes de letras
 Braço livre que facilita a costura em mangas,
punhos e barras.
 Mesa extensora que amplia a área de trabalho.
 Cortador automático de linha para melhor
acabamento e economia de linha.
 Costura com agulha dupla que faz costuras
paralelas e aplicações como nervuras.
 Arremate automático para melhor acabamento na
costura.
 Estrutura interna de metal que aumenta a
estabilidade na costura.
 Iluminação por LED para maior brilho e não
esquenta.
 Visor de LCD para visualização e ajuste dos pontos.
 Botão "Start/Stop" ("Iniciar/Parar") que aciona a
máquina sem utilizar o pedal.





Controle manual de velocidade que ajusta a
velocidade sem utilizar o pedal.
Velocidade de 750 ppm da costura.
Isola os dentes através de rebaixador que auxilia a
pregar botões, bordados livres e quilt.
Passador de linha para a agulha que facilita a
passagem de linha pela agulha.
Botão para alongamento dos pontos que alonga o
ponto em diversas vezes.
Botão para espelhamento dos pontos que espelha
os pontos na horizontal e/ou vertical.
Botão de memória que armazena pontos ou
combinações de pontos.
Botão da posição de parada da agulha no tecido
que permite girar o tecido sem perder o último
ponto.
12 sapatilhas adicionais

Acessórios da Máquina
 Sapatilha de Uso Geral
 Sapatilha de ¼
 Sapatilha de ponta aberta
 Sapatilha para pregar cordões
 Sapatilha de Walking foot
 Sapatilha para pregar zíper
 Sapatilha para pregar botão
 Sapatilha para casas de botão
 Sapatilha para ponto invisível
 Sapatilha para bainha estreita
 Sapatilha para acabamento













Sapatilha para Quilt Livre
Sapatilha para Ponto Acetinado
Guia de costura com parafuso
Guia de costura
Embalagem com agulhas
Bobinas
Pino porta carretel com feltro
Prendedor do carretel pequeno e grande
Chave de fenda
Chave de fenda para chapa de agulha
Abridor de casas / Pincel para limpeza

Conteúdo da Embalagem
 Máquina de Costura
 Tampa Protetora em material rígido
 Controlador de Velocidade





Cabo Elétrico
Manual de Instruções com Certificado de Garantia
Acessórios da Máquina









Dados de Cadastro do Produto
Modelo
Voltagem
9960/110V
127V
9960/220V
220V

Código EAN
7896785410409
7896785410416

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.
Tipos de Pontos

Dimensões [mm]
Altura
Largura
Profundidade
Peso [kg]
Potência do Motor [W]

Máquina
229
432
200

Embalagem
460
510
285

Líquido
9,1

Bruto
12,8
70

