Superb EM200
Descrição do Produto
Máquina de Bordado para uso Doméstico

Recursos
 200 desenhos de bordados (69 na Máquina e 131
no Pen Drive, que está nos acessórios).
 2 fontes de letras.
 Área de bordado 260 x 150mm.
 Borda nos formatos XXX ou DST.
 Tela LCD sensível ao toque.
 Enchedor de bobina com motor independente.
Encha a bobina, sem precisar parar de bordar.
 Cortador automático de linha. Economiza linha e
agiliza seus bordados.
 Entrada USB. Use um pen drive para confeccionar
seus bordados.
 Tecla “Start/Stop” (Iniciar/Parar).
 Teclas para controle de velocidade.
 Aumente o tamanho dos bordados em até 20%.
 Reduza o tamanho dos bordados em até 20%.

Acessórios da Máquina
 Feltros
 Bobinas
 Chave de fenda
 Chave de fenda para chapa da agulha
 Cortador de linha
 Embalagem com agulhas
Conteúdo da Embalagem
 Máquina de Bordado
 Unidade de Bordado
 Acessórios da Máquina (dentro da unidade de
bordado).
 Bastidor 260 x 150mm
Dados de Cadastro do Produto:
Modelo
Voltagem
Código EAN
230097123
auto volt
7896785411949

NCM
84479020

Garantia do Produto: 1 (um) ano
Importante: Este é um produto desenvolvido apenas para
utilização doméstica, não sendo adequado para utilização
profissional e/ou intensiva.












Tensão de linha automática. Com ajuste na tela
LCD.
Informações na tela em Português.
Ajuste do brilho na tela.
Inicie o bordado sem precisar pegar a linha da
bobina.
Software de edição básico gratuito. Faça suas
edições básicas sem custo.
Máquina auto volt. Use sua máquina em 127 ou
220V.
Passador de linha na agulha. O guia passa a linha
pelo furo da agulha.
Iluminação através de LED. Facilita a visualização
dos bordados, enquanto estão sendo
confeccionados.
Velocidade de até 700 pontos por minuto.
Rede retentora para linha. Evita que a linha
enrosque na máquina enquanto borda.








Pen drive com bordados
Pincel para limpeza
Pino porta carretel auxiliar
Prendedor de carretel pequeno
Prendedor de carretel grande
Rede retentora da linha





Bastidor 100 x 100mm
Cabo de energia
Manual de Instruções com Certificado de Garantia

Dimensões
[mm]
Altura
Largura
Profundidade

Máquina
315
475
205

Peso [kg]
Potência da Máquina [W]

Máq. e Unid.
de Bordado
315
750
470

Embalagem

Líquido
10,2

Bruto
15,5

570
590
500

55

