
F400

F400
Creëer een unieke stijl met 
perfecte kwaliteit.

• 40 voorgeprogrammeerde steken
• 6 knoopsgaten
• Automatische draadknipfunctie
• Geavanceerd draadinrijgsysteem
• Directe steekselectie
• SFDS: Square Feed Drive System



Enkele van de vele gebruiksvriendelijke functies

Grote aanschuiftafel 
Vergroot het naaioppervlak 
met deze aanschuiftafel. Ideaal 
voor het verwerken van grotere 
naai- en quiltprojecten

Boventransportvoet  
Zorgt voor gelijkmatig 
transport bij het naaien van 
meerdere lagen stof en het 
laten aansluiten van patronen 
of geprinte stoffen.

Decoratief spoelhuis Met het 
decoratieve spoelhuis kunt dikkere 
decoratieve garens als onderdraad 
verwerken (die niet door het oog 
van de naald passen) waarmee 
u prachtige versieringen aan uw 
werkstukken kunt aanbrengen.

Creatieve Quilt Kit  
Grote aanschuiftafel, 
vrijehandhulpstuk, quiltgeleider/
watteerliniaal, open quiltvoet, 
open boventransportvoet,  
1/4 inchvoet met geleider.

Couture kit  
Incl. 6 naaivoeten:
• F036N – Verstelbare  

ritssluiting-/biesvoet
• F007N – Gladde transportvoet
• F071 – Verstelbare 

biasbandvoet
• F012N – Rimpelvoet
• F069 – Fijne plisseervoet  

met 5 groeven
• SNP02 – Rechtstikvoet en 

steekplaat voor rechte steken

Optionele accessoires

   Orig in a l iteit 
i s  a lt ijd trendy!

Maak de meest unieke kledingstukken met de Innov-
is F400 met het Square Feed Drive System en sterke 
naaldkracht voor probleemloos naaien met perfecte 
resultaten. Of je nu net begint met naaien, of al meer 
ervaring hebt, deze uiterst duurzame machine naait 
met meer dan 850 steken per minuut en beschikt over 
vele mogelijkheden. Ideaal voor het omzetten van jouw 
modedromen in indrukwekkende kleding en accessoires.

Zet je inspiratie om  
in meesterwerken.

• 40 voorgeprogrammeerde steken, waaronder  
6 soorten één-staps automatische knoopsgaten 
Selecteer de gewenste steek snel en eenvoudig 
via de functietoetsen.
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Voor meer informatie: neem contact op met uw erkende Brother dealer of bezoek www.brothersewing.eu.

Brother Sewing Machines Europe GmbH 
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.brothersewing.eu

Contact:

• 2,7" monochroom LCD-scherm Alle informatie 
over de steek in één oogopslag.

• Snel verwisselbare spoel Plaats gewoon de volle 
spoel en u kunt meteen aan de slag.

• LED-naaiverlichting Extra heldere LED verlichting.

• Automatische draadknipfunctie Knip de draad 
af met een eenvoudige druk op de knop of stel 
de functie in op automatisch doorknippen aan het 
einde van het naaiwerk.

• Geavanceerd draadinrijgsysteem Volg de 
draadgeleider en druk op de hendel om de naald 
in te rijgen.

• SFDS: Square Feed Drive System Geeft een 
vlotte, gelijkmatige doorvoer, voor een superieure 
steekkwaliteit op iedere stofsoort en -dikte.

• Transport uitschakelen Om uit de vrije hand te 
naaien en te quilten, kunt u de transporteur laten 
verzinken.

• Verstevigingstoets Met een eenvoudige druk  
op de knop naait u afhechtsteken aan het begin  
en einde van de naad.

• Steekbreedteregeling via snelheidshendel 
Verander de steekbreedte (zigzag) tijdens het 
naaien, met de schuifknop.

• Naaldpositie Laat u de naald naar links of het 
midden verplaatsen, waardoor de stof kan worden 
genaaid op het punt waar u wilt.

• Naald-stopstand Stel de naaldstand in, omhoog 
of omlaag, wanneer de machine stopt. Handig  
om perfecte hoeken te naaien. 

• Automatische achteruit-/verstevigingsfunctie  
Een professioneel begin- en eindpunt van 
genaaide naden.

• Harde beschermkap Beschermt de machine 
wanneer ze niet wordt gebruikt.


