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انطلق لتحو�ل أحالمك إلى واقع ملموس
عندما تقرر اإلنتقال من هاٍو منزلي إلى صاحب عمل صغیر، اختر ماكینة التطر�ز Entrepreneur W PR680W ذات الستة إبر 

السهلة اإلستخدام لتحقیق ذلك.

�م�ن للماكینة PR680W التعامل مع المشار�ع ذات األحجام المختلفة �سهولة وذلك �فضل السرعة التي تؤمنها اإلبر الستة و�م�ان�ة 
التسارع على مستو� صناعي. �ما �م�نها تأمین مساحة عمل �بیرة �حجم 200 × 300 مم (7.9 × 11.8 بوصة) و�م�ان�ة مشاهدة 

تصم�ماتك بوضوح على شاشة LCD الكبیرة عال�ة الدقة المدمجة مقاس 10.1 بوصة.

�م�نك تصم�م شيء جدید أو ال�حث عن شيء آخر یناس�ك من ضمن 793 تصم�م تطر�ز ونموذج أ�جد� مزخرف مضّمن. هل تر�د 
الحصول على تموضع �الغ الدقة إلبرتك؟ �م�نك الحصول على تموضع دقیق متصالب، و�ضاءة النس�ج ومشاهدة أین ستسقط اإلبرة 

لجم�ع مشار�عك �استخدام ضوء اإلسقا� اللیزر� الخاص �التطر�ز.

 Entrepreneur إنه مستو� آخر من التنوع في اإلستخدام والسرعة والتحر�ر. �إم�انك تحو�ل أ� تحد إلى فرصة �استخدام الماكینة
W PR680W التي سترتقي �شغفك إلى مستو�ات جدیدة.



إعدادات مخصصة لإلبر الستة
�م�نك تخص�ص �ل إبرة من اإلبر الستة في الماكینة PR680W وذلك من حیث السرعة، وقفل األلوان، واآلن فصل �ّ�ارة اإلبر – 

والذ� �فید عند استخدام إبر ر��عة!

تعبیر أوتومات��ي لإلبر الستة
اجعل من تعبیر اإلبر عمل�ة �س�طة! حیث �م�نك و�لمسة زر واحدة تعبیر �ل إبرة أوتومات���ًا في ثواِن. ولمز�د من الفعال�ة، �م�ن 

ال��ام بذلك دون وجود أ� تصم�م على الشاشة!

نظام إضاءة مخصص
شاهد عملك بوضوح من خالل أضواء LED األر�عة المضّمنة. �م�نك العثور على مستو� اإلضاءة المثالي من خالل خمسة إعدادات 

للسطوع. سوف تقوم أضواء LED الساطعة �إضاءة عملك بدون أ� ظالل تقر��ًا.

التنوع في استعمال اإلبر الستة



تسارع على مستو� صناعي
�م�نك ز�ادة إنتاجیتك و�فاءتك بتسارع �بیر رائد في مجال التطر�ز! �م�ن الوصول 

إلى ما �قارب 1000 قط�ة في الد��قة في س�ع ثوان. سیتم اإلنتهاء من المشار�ع 
�ش�ل أسرع مع الحد األدنى من الضوضاء.

تطر�ز سر�ع وقابل للض�ط
احصل على لمسة نهائ�ة احترا��ة، حتى على المواد الص��ة أو عند استخدام خیو� 

خاصة. �م�ن تقلیل سرعة التطر�ز إلى 400 درزة في الد��قة �ما في ذلك إطار 
ال��عات واإلطار األسطواني اإلخت�ار�.

أنجز طل�اتك �سهولة



شاشة لمس LCD عال�ة الدقة ��اس 10.1 بوصة
تنقل عبر واجهة اإلستخدام السهلة وشاهد تصم�ماتك �ألوان �املة على 
الشاشة فائقة الوضوح والتي �م�نك تكبیرها حتى ٪200. تتوفر معاینة 

عال�ة الجودة للصورة المصغرة لكل من النماذج الخارج�ة والمضّمنة.

م�ت�ة موّسعة من البرامج التعل�م�ة المضمنة
�م�نك تعلم المز�د من خالل 24 مقطع فیدیو تعل�مي مثبت مس�قًا، 
والذ� �شمل �ل شيء من العمل�ات األساس�ة إلى وظائف التطر�ز. 

�م�نك تحمیل المز�د عن طر�ق اإلتصال الالسلكي.

سهولة الض�ط والتكبیر
�م�نك رؤ�ة تصم�ماتك �ألوان واضحة ونا�ضة �الح�اة وعرض التفاصیل 

الد��قة �استخدام وظ�فة التكبیر التي تصل إلى ٪200. �ما �م�نك 
ض�ط تصم�ماتك �سهولة عن طر�ق تدو�رها بز�ادات مقدارها 0.1 

درجة، أو 1 درجة، أو 10 درجات أو 90 درجة.

سهولة في العرض واإلستخدام



مساحة تطر�ز �بیرة (200 × 300 مم)
هناك مساحة واسعة للتطر�ز تتسع أل� مشروع تقر��ًا. وهي تتضمن أر�عة إطارات 

خاصة �التطر�ز: 200 × 300 مم، 130 × 180 مم، 100 × 100 مم
و40 × 60 مم، األمر الذ� �جعل العمل �إحترا��ة أكثر سهولة!

توس�ع نطاق شد الخ�ط
قد قمنا بتوس�ع نطاق شد الخ�ط في الماكینة PR680W لتص�ح هناك مجموعة 
أكبر من إعدادات الشد. أص�ح من السهل اآلن التطر�ز على األقمشة الص��ة 

�استخدام الشد الصح�ح دون تشو�ه أو تجعید القماش!

شد الخ�ط العلو�
تم تحسین أقراص شد الخ�ط العلو� ل��ون لد�ك تح�مًا مطلقًا �إعدادات الشد 

الد��قة. یؤد� ذلك إلى الحصول على تجعید أقل على األقمشة األخف
مثل الساتان واألورجانزا.

الذراع األسطوان�ة
�م�نك تطر�ز العناصر التي �صعب الوصول إلیها �سهولة مثل ال��عات، وأك�اس 

الشحن، واألكمام وأرجل البناطیل وغیر ذلك الكثیر.

مساحة تتسع لكافة المشار�ع

1
2

PR680W

PR680W

1 نقطة البدء
2 اإلتجاه

المؤشر المتصالب اللیزر� لتحدید موضع اإلبرة �ش�ل مثالي
�م�نك، �استخدام أكبر مؤشر تقاطع في عالم التطر�ز أن تر� أین ستسقط 

إبرتك �الض�ط، األمر الذ� یؤّمن توضع النموذج �ش�ل مثالي في �ل 
مرة. �م�نك وضع نماذج التطر�ز ورصفها �طر�قة �س�طة ود��قة، وذلك 

�فضل وظ�فة تحدید المواقع الفر�دة من Brother، لیتم تعدیل زاو�ة واتجاه 
نموذج التطر�ز أوتومات���ًا. �م�ن تحدید الموضع الدقیق من خالل تسع 

نقا� مرج��ة: المر�ز، وأر�ع زوا�ا وأر�ع نقا� وسط للخطو� الجانب�ة.

المیزة الفر�دة من
Brother



م�ت�ة خطو� وتصام�م مضّمنة

أمر ممیز لكل طلب�ة
�م�نك درز التصام�م المضّمنة �ما هي أو التعبیر عن 

إبداعاتك �استخدام میزات تحر�ر التصام�م. قم �إضفاء الطا�ع 
الشخصي على إبداعاتك �أ� طر�قة تقر��ًا وذلك من بین 50 

خط حروف و 18 نمط رموز مضّمن. �م�نك تخص�ص 
الخطو� من خالل ض�ط مسافة الت�اعد، أو تغییر �ثافة الخ�ط 

لتحسین مظهر الدرز.

793
تصم�م تطر�ز مضّمن

53
خط حروف مضّمن

140
مجموعة من نماذج اإلطارات



My Stitch Monitor™ اإلتصال الالسلكي وتطبیق
�م�نك عن طر�ق اإلتصال الالسلكي تت�ع تطر�زك �استخدام التطبیق My Stitch Monitor من جهازك المحمول. �م�نك متا�عة التقدم الذ� تم إحرازه في مشروعك، والحصول على تنبیهات عند 

الحاجة لتغییر الخ�ط ومعرفة متى تنتهي عمل�ة التطر�ز.

اإلتصال لتوس�ع العمل
�م�نك �استخدام اإلتصال الالسلكي و�رنامج PE-Design 11 من Brother (�م�ن شراؤه �ش�ل منفصل)، الر�ط بین ما �صل إلى 10 ماكینات دون الحاجة أل� �بل.

نقل الصور السلك�ًا
�م�نك عند اإلتصال �ش��تك الالسلك�ة إرسال التصام�م السلك�ًا من جهاز الكمبیوتر الخاص �ك إلى الماكینة PR680W عن طر�ق *Design Database Transfer. �م�نك أ�ضًا الحصول 

على التحدیثات الخاصة �الماكینة أوتومات���ًا.

كن على اتصال

* Design Database Transfer متوافق مع األجهزة الم�تب�ة التي تعمل �استخدام Windows فقط



تحر�ر األحرف على الشاشة
�م�نك إدخال أسطر متعددة من النص أو األحرف القابلة للتحر�ر. �م�نك إعادة ترتیب الكلمات أو ال��ارات، والجمع بین �لمات معینة، وتغییر نمط وحجم األحرف �ش�ل 

منفرد وحتى تغییر نمط الخط لسطر �امل. �ما �م�ن محاذاة النص إلى ال�سار أو الوسط أو ال�مین �سهولة. �عتبر ذلك مثالي لتطر�ز القصائد، وال��ارات ودعوات 
الزفاف ذات األسطر المتعددة.

وظ�فة خلط األلوان 2
احصل على المز�د من األلوان مع وظ�فة خلط األلوان 2. استخدم وظ�فة تثبیت الرسم في وضعي Random و Gradient للتأكد من أن ألوانك المفضلة موجودة دائمًا 

عند الخلط.

محاكاة الدرز
�م�نك التقلیل من األخطاء وذلك �عرض تصم�مك على الشاشة قبل خ�اطة أ� قط�ة وذلك �استخدام محاكاة الدرز.

الض�ط األوتومات��ي للكثافة
عند تكبیر التصام�م، یتم إعادة حساب عدد القطب أوتومات���ًا، �حیث یتناسب تصم�مك الذ� تم تغییر حجمه مع مشروعك المخصص و�حافظ على جودة الدرز. �م�ن 

ض�ط التصام�م من ٪60 إلى ٪200 من حجم األصل.

تخص�ص التصام�م على الشاشة
ال یوجد هناك حدود لما تستط�ع إنشاءه. �م�نك ترتیب ومحاذاة النص، و�ضافة مخطط سهل للقماش المطّبق، وتدو�ر النموذج بز�ادات مقدارها 0.1 و 1 و 10 و 90 

درجة، و�ضافة أحرف، وض�ط األحجام، ودمج التصام�م - وأكثر من ذلك ��ثیر!

التصم�م والتحر�ر في متناول یدك



إنشاء قماش مطّبق �سهولة
�م�نك الحصول على مخطط فور� 

للنموذج من أجل إنشاء قماش مطّبق 
�سهولة. و�م�نك إنشاء العدید من 

األقمشة المطّ�قة في طوق واحد!

تجم�ع األلوان
وّفر الوقت عن طر�ق تحدید عدة 

مناطق في وقت واحد من أجل تحر�ر 
األلوان.

إدارة بدیه�ة لأللوان
�م�نك تخص�ص التصام�م �ش�ل أكبر 

عن طر�ق تحدید مناطق خاصة 
بتصام�م التطر�ز التي ترغب في 
تخطیها قبل البدء في الخ�اطة.

تعبیر أوتومات��ي لإلبر
اضغط ب�ساطة على زر تعبیر اإلبر أوتومات���ًا 

ل�مر الخ�ط العلو� عبر اإلبرة.

الذراع األسطواني
�م�نك تطر�ز العناصر التي �صعب الوصول إلیها 

�سهولة مثل ال��عات، وأك�اس الشحن، واألكمام 
وأرجل البناطیل وغیر ذلك الكثیر.

إطارات التطر�ز المضّمنة
اختر إطار التطر�ز المثالي للمهمة التي تعمل 

علیها. هناك أر�عة إطارات مضّمنة:
300 × 200 مم، 180 × 130 مم،

100 × 100 مم و 60 × 40 مم

إطار ال��عات
�م�نك تطر�ز ال��عات �سهولة. وهناك مساحة 

واسعة للتطر�ز ��اس 130 مم × 60 مم.

نظام إضاءة طب���ة
توفر أضواء LED الساطعة المضّمنة إضاءة 

طب���ة فّعالة لمساحة العمل.



التجم�ع وفك التجم�ع
�م�نك تجم�ع األحرف �سهولة لنقلها �لها مرة واحدة، وضم التصام�م وتحر�رها �عناصر تصم�م واحدة أو منفصلة وتحر�ر القطع �ش�ل فرد�. تعتبر هذه المیزة جیدة 

للمشار�ع الخاصة �الشعارات!

قفل المسؤول والمشّغل
تمّ�نك أوضاع قفل األمان وتحسینات المفات�ح من تخص�ص سیر عملك. �سمح لك مفتاح اإلختصار اإلنتقال م�اشرة إلى شاشة التطر�ز.

وّفر الوقت واكسب المال



فرز األلوان
�م�نك عند ضم التصام�م التقلیل من عمل�ات تغییر الخیو� �سهولة وذلك �جعل الماكینة تقوم �فرز ترتیب القطب حسب اللون �فعال�ة، األمر الذ� �قلل من تغیرات اللون 

وحر�ة حاملة اإلبرة.

تغییر األلوان ووحدات تشذیب الخیو� األوتومات���ة
تقوم الماكینة PR680W أوتومات���ًا ببرمجة تسلسل ألوان الخیو� الصح�ح مس�قًا للتصم�م �أكمله. إن وحدات التشذیب األوتومات���ة العلو�ة والسفل�ة توفر الوقت الذ� 

تأخذه عمل�ة التشذیب �عد اكتمال التطر�ز.

الدرز بثقة �استخدام وظ�فة التسر�ج
�م�نك وضع مخطط لدرز التسر�ج على مح�ط أ� تصم�م من أجل تثبیت القماش على المثبت. �فید ذلك في حال األقمشة األكبر حجمًا والعناصر التي �صعب 

تطو�قها.

متا�عة تلقائ�ة
تستط�ع الماكینة PR680W استئناف عمل�ة تصم�م التطر�ز أوتومات���ًا من عند القط�ة التي توقفت عندها الماكینة.

إدارة ذ��ة للدرز
�م�نك التحقق من شر�ط تقدم الدرز لمعرفة مقدار الوقت المت�قي لخ�اطة �ل جزء من تصم�م التطر�ز. �م�نك إدخال رقم القط�ة لإلنتقال إلى األمام أو الخلف حسب عدد 

القطب الذ� تر�د.

ثالثة منافذ USB مضّمنة
یوجد منفذ عالي السرعة لعمل�ات نقل التصم�م السر�عة، ومنفذ ثاٍن لألجهزة الطر��ة للماكینة ومنفذ ثالث لإلتصال �الكمبیوتر.



أضف المز�د إلى عروض أعمالك �استخدام ملحقاتنا اإلخت�ار�ة
الحد الوحید هو خ�الك!

•
• 
• 
• 

•
• 
• 
• 

جـدیـد
جدید!! إطارات مغناط�س�ة فور�ة

PRVMFMKIT PRVMFLKIT (                  – 100 × 100 مم (4 × 4 بوصة)؛                  – 130 × 180 مم (5 × 7 بوصة))
تتوفر ���اس 100 × 100 مم (4 × 4 بوصة) و 130 × 180 مم (5 × 7 بوصة)

تتضمن أر�عة قطع مغناط�س�ة و�طار لكل ��اس
تتوفر �ـ "إطار" فقط أو "إطار ومجموعة أدوات تشغیل"

مثال�ة للمبتدئین

(PRMS360) إطار حزام مغناط�سي

�م�نك تطو�ق المواد السم��ة وتطر�زها ��ل سهولة
تجنب تغییر النس�ج والحاجة إلى إعادة التطو�ق

��اس اإلطار: 200 × 360 مم (7.9 × 14 بوصة)
منطقة الخ�اطة: 200 × 300 مم فقط

•
• 
• 
• 

(PRTT1) لوح اإلطار األنبو�ي

�م�نك التطر�ز �سهولة على األكمام والسراو�ل والعناصر األنبو��ة األخر�
�مثل دعم إضافي للمشار�ع الكبیرة

سهل التر�یب
لوح قابل للتوس�ع



•
•

* برنامج خاص بـ Windows فقط

سطح طاولة عر�ض ینطبق �إح�ام في م�انه �سهولة 
سطح متین وممتاز لدعم العناصر الكبیرة أو الثقیلة مثل غطاء اللحاف، والمناشف، وال�طان�ات، والسترات والُ�سط.

(PRWT1) طاولة عر�ضة

•
•
•
•

برنامج لرقمنة التطر�ز والخ�اطة الشخص�ة
�حتو� على أكثر من 1000 تصم�م و 130 خط مضّمن

�حتو� على وظ�فة PhotoStitch �املة المیزات مع معالجات محّسنة للتثقیب األوتومات��ي وح�اكة القطب المتصال�ة
CanvasWorkspace و�رسالها إلى FCM الستیراد ملفات ScanNCut متوافق مع

PE-Design 11* (PEDESIGN11)



هل ت�حث عن دخل إضافي؟

مارأ�ك �إضافة عروض التطر�ز إلى عملك الحالي أو لماذا ال تبدأ 
مشروع التطر�ز الخاص �ك في المنزل؟

www.brother.ae تعرف على المز�د على موقعنا على اإلنترنت

+971 4 8150500


