
حـان الـوقــت
لـإلرتـقـاء بـإبـداعـــك
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شاشة لمس ملونة ��اس 4.9 بوصة
مساحة تطر�ز ��اس 260 × 160 مم

258 نموذجًا مضّمنًا و 13 خطًا
أداة تشذیب أوتومات���ة للقطب الناقلة

فرز األلوان
LED مؤشر �عمل �ضوء

إم�ان�ة اإلتصال �الش��ة الالسلك�ة

291 قط�ة مضّمنة
تصم�م القطب الخاصة �ك �استخدام

My Custom Stitch™
تل��م من الجوانب

ICAPS
تتضمن قدم متحر�ة



هل ترغب �المز�د من اإلبداع؟

 

الـجـیـل الـتـالــي الـمـثـالــي مـن مـاكــیـنـات الـخـیـاطــة،
والـتـطــر�ـز وحـیـاكــة الـحـشــوات

إن الماكینتان Innov-is NV2700 (ماكینة خل�طة)
و Innov-is NV880E (ماكینة تطر�ز فقط) ملیئتان �المیزات 

السهلة اإلستخدام. فهما الماكینتان المثالیتان اللتان تستط�عان نقلك 
من المرحلة المبتدئة إلى المتوسطة في الخ�اطة والتطر�ز.

المز�د من الوقت لإلنجاز - �م�نك �استخدام �ّ�ارة اإلبر األوتومات���ة وم�وك 
اإلسقا� صرف المز�د من الوقت في اإلنجاز ول�س اإلعداد.

خیو� ال تنفد - هناك مستشعرات خیو� علو�ة وسفل�ة أوتومات���ة �حیث ال 
تنقطع من الخیو� في منتصف الح�اكة.

سهولة التنقل - �م�نك إدارة �ل شيء �سهولة عن طر�ق شاشة اللمس الكبیرة 
متكاملة األلوان ��اس 4.9 بوصة.

 NV880E و Innov-is NV2700 قم �اإلسترخاء والح�اكة - تستط�ع الماكینتان
الكشف عن النس�ج الذ� تتم ح�اكته وض�ط الشد المناسب أوتومات���ًا.

كل شيء تحت س�طرتك - �م�نك الوصول �سرعة إلى �ل ما هو مهم عبر لوحة 
التح�م المر�ز�ة. �عتبر ذلك مثال�ًا عندما تحتاج إلى إجراء تعد�الت سر�عة على 

المشار�ع المعقدة.

ال�قاء على اتصال - ستستمر ماكینتك عن طر�ق اإلتصال �الش��ة المحل�ة 
.Brother في التطور من خالل التطو�رات المبتكرة من USB الالسلك�ة ومنفذ

اإلستمرار في التعلم - إن البرامج التعل�م�ة المضّمنة ووظ�فة المساعدة توفر لك 
معلم خ�اطة شخصي إلى جان�ك دائمًا.



تـطــر�ــز رائــع بـاســـتخــدام الـمـاكـیـنـتـیـن
NV880E و Innov-is NV2700

* متوافق مع أجهزة Windows الم�تب�ة فقط.

نقل سهل للب�انات!
إن مساحة العمل الكبیرة ومساحة التطر�ز الواسعة تمنحك مساحة �بیرة لإلبداع. وهي تتمیز بتصام�م 

تطر�ز جدیدة تمامًا، و�م�ان�ة تعدیل النماذج وفرز األلوان، ل��ون لد�ك مشار�ع "خ�اطة" فر�دة - مثلك 
تمامًا

ملیئة بـ 258 تصم�م تطر�ز مضّمن - �ما في نماذج ملك�ة، والما 
ونماذج  الجمیلة  والخزامى  الزهور،  وقوة  الغا�ة،  وحیوانات  مرحة، 

سوداء جدیدة �ل�ًا.

إضفاء طا�ع شخصي! اختر من بین 13 خطًا مضّمنًا أو وظ�فة 
ح�اكة الرموز إلضفاء لمستك الشخص�ة الفر�دة إلى أ� مشروع.

 LED الموقع �ش�ل مثالي - دع مؤشر اإلبرة ذ� ضوء  تحدید 
إسقا�  �م�نك  أفضل.  تطر�ز  على  للحصول  الطر�ق  على  یدلك 
اإلبرة في الم�ان الذ� تر�ده �الض�ط ووضع النموذج الخاص �ك 

في الم�ان المناسب دومًا.

السرعة والدقة - سرعة ح�اكة تصل إلى 850 قط�ة في الد��قة.

حجمه  وتغییر  وع�سه  النص،  ض�ط  �م�نك   - فر�دة  "خ�اطة" 
الماكینة حتى  وتحر�ره �سرعة. و�م�نك حفظ �ل شيء في ذاكرة 

تتم�ن من استخدامها مرة أخر�.

أناقة عال�ة - تقوم أداة تشذیب الخیو� بتشذیب أ�ة خیو� زائدة. 
وداعًا للقصاصات!

اإلنزال األوتومات��ي للقدم - �م�نك برمجة جهازك إلنزال القدم 
زر  على  الضغط  عند  التطر�ز  و�دء  أوتومات���ًا  األسفل  إلى 

التشغیل / اإل�قاف.

الح�اة �األلوان - �م�نك معاینة تصام�م التطر�ز �ألوان �املة. 
�م�نك فرز األلوان �الترتیب الذ� تتم �ه خ�اطة تصام�م التطر�ز 
المتعددة األلوان - لتقلیل عمل�ات تغییر األلوان ووقت التطر�ز.

تطر�ز  تصام�م  تمّ�نك   - الحشوات  لح�اكة  جدیدة  تصام�م 
الحشوات الجمیلة من إضافة نها�ات أن�قة على الحشوات.

�م�نك من خالل اإلتصال �الش��ة الالسلك�ة نقل الب�انات السلك�ًا ومتا�عة 
.Brother التطو�رات الخاصة ببرامج

جرب البرنامج المجاني الجدید *Design Database Transfer إلرسال 
تصام�مك السلك�ًا من جهاز الكمبیوتر الخاص �ك إلى الماكینة.

�م�نك أ�ضًا إضافة المز�د من التصامي عبر منفذ USB المضّمن.





تصام�م عراو� 
مطرزة ومزخرفة 

كبیرة الحجم 

تشمل مجموعة 
متنوعة من

تصام�م التطر�ز



كن مبدعًا �استخدام أنما� التطر�ز المضّمنة
في NV880E واصنع �عض القطع الفر�دة حقًا!

تصام�م خطو� 
ورموز �بیرة



الماكینة Innov-is NV2700 فقط

عزز أداء الخ�اطة وح�اكة
الحشوات �استخدام الماكینة

Innov-is NV2700
سواء �نت تعمل في مجال الد��ور الداخلي، أو ترغب برفع مستو� 

خ�اطتك، أو شغف �ح�اكة الحشوات، أو ترغب في التعامل مع مشار�ع 
أكثر تعقیدًا، فقد تم تصم�م الماكینة Innov-is NV2700 لتوفر دقة 

على مستو� إحترافي �استخدام میزات سهلة الفهم.



مساحة أكبر للعمل - تتوفر مساحة عمل �بیرة ��اس 8.3 بوصة لتسهل لك 

التعامل مع المشروعات الكبیرة، أو لمنحك مساحة أكبر �قلیل عندما تتعامل مع 

شيء معقد.

291 قط�ة مضّمنة �ما في ذلك 10 عروات - هناك قط�ة تناسب مشروعك 

�غض النظر عن ماهیته، من المعّرفة مس�قًا، إلى التز�ین�ة، إلى العراو�. تكمن 

الصعو�ة الوحیدة في اإلخت�ار ...

زوا�ا حادة - استخدم وظ�فة المحور لرفع القدم الضاغطة مع اإلحتفا� �اإلبرة 

في القماش لتدو�ر النس�ج �سهولة ودقة والحصول على لمسات نهائ�ة فائقة 

الحدة.

ال قصاصات �عد اآلن - اضغط على زر قاطعة الخ�ط المر�ز� لتقوم الماكینة 

أوتومات���ًا �قص الخیو� القر��ة من موضع عملك.

سالسة �بیرة - �م�نك �استخدام SFDS (نظام محرك التل��م المر�ع) المبتكر 

من Brother، الحصول على تل��م سلس ومتساو� ینتج عنه جودة فائقة للقطب 

على أ� وزن من القماش.

تخلص من الضغط - تكشف الماكینة Innov-is NV2700 عن التغیرات في 

سماك القماش �استخدام نظام ICAPS المبتكر من Brother وتض�ط ضغط 

القدم أوتومات���ًا للحصول على خ�اطة سلسة للغا�ة.

اإلنرال األوتومات��ي للقدم - �م�نك برمجة الماكینة NV2700 �حیث تخفض 

الدواسة القدم الضاغطة أوتومات���ًا.

دون استخدام الیدین - استخدم عتلة رافعة الر��ة المرفقة لرفع القدم الضاغطة 

بر�بتك. �عني ذلك أنه �م�نك التح�م �المشار�ع الضخمة أو المعقدة.

My Custom Stitch™

 .My Custom Stitch™ قم �ح�اكة أسلو�ك اإلبداعي الفر�د في �ل مشروع �استخدام

�م�نك إنشاء نماذج الح�اكة الفر�دة الخاصة �ك أو تحر�ر القطب المضّمنة لجعلها 

خاصتك فقط. �م�نك أ�ضًا حفظ إبداعاتك على الماكن�ة من أجل إستخدامها في 

المستقبل.

تتضمن القدم المتحر�ة!

أص�حت خ�اطة ط�قات األقمشة الص��ة سهلة وممتعة اآلن. �حافظ دلیل خ�اطة 

مست��م  �ش�ل  ح�اكتك  على  المضّمنة  المتحر�ة  �القدم  الخاص  السهل  الحشوات 

ومتساو� تمامًا.



الـمـاكــیـنـتـان Innov-is NV2700 و NV880E مـلـیـئـتــان بـمـیــزات 
Brother الـمـبـتـكــرة

مـیـزات عـامـة

 

 

 

LCD شاشة

الص��حة المدمجة

�ّ�ارة اإلبر األوتومات���ة

م�وك اإلسقا�

لوحة تح�م مر�ز�ة

مستشعرات الخیو�

زر التشغیل/اإل�قاف

السرعة

USB اتصال

نقل الب�انات عن طر�ق
الش��ة الالسلك�ة

برامج تعل�م�ة مضّمنة

شاشة لمس ملونة ��اس 4.9 بوصة

تم تحسین زاو�ة الص��حة �حیث �سهل الوصول إلى اإلبرة عندما 
تحتاج إلى اإلستبدال.

ات�ع الدلیل وقم بتعبیر اإلبرة واضغط على الرافعة لیتم األمر!

ما عل�ك سو� إسقا� م�وك ممتلئ لتكون جاهزًا لإلنطالق.

كافة الوظائف الهامة في متناول الید.

تنبهك مستشعرات الخیو� العلو�ة والسفل�ة إلى وجود خیو� مقطوعة 
وتوقف الح�اكة أوتومات���ًا.

زر تشغیل/إ�قاف �بیر مر�ح لإلستخدام دون دواسة القدم.

850 قط�ة في الد��قة لتحقیق المز�د من خالل ح�اكة أسرع.

نقل المز�د من نماذج التطر�ز إلى جهازك.

نقل تصام�م التطر�ز عن طر�ق الش��ة الالسلك�ة �استخدام البرنامج 
*Design Database Transfer. �م�نك إجراء تحدیثات على ماكینتك 

السلك�ًا لتستمر في التطور من خالل تطو�رات Brother المستقبل�ة.

برنامج خ�اطة تعل�مي إلى جان�ك دومًا لتتعلم �سهولة ����ة تشغیل ماكینتك.

مـیـزات الـتـطــر�ــز

 

 
 

 

 

    
    

مساحة التطر�ز

تصام�م مضّمنة

خطو� مضّمنة

140 نمط إطار مضّمن

تشذیب الخیو�

تصام�م رموز مضّمنة

LED مؤشر

اإلنزال األوتومات��ي للقدم 

وظائف تحر�ر متقدمة

فرز األلوان

تغییر األلوان

الكشف عن اإلطار

اإلطارات المضّمنة
 :NV2700 للماكینة

وظائف تحر�ر النص

تتوفر مساحة تطر�ز ��اس 260 × 160 مم - مساحة لخ�اطة تصام�م �بیرة ومعقدة.

یتوفر 258 تصم�م تطر�ز مضّمن - �ما في نماذج ملك�ة، والما مرحة، وحیوانات الغا�ة، 
وقوة الزهور، والخزامى الجمیلة ونماذج سوداء جدیدة �ل�ًا.

هناك 13 خط مضّمن (تسعة أ�جد�ة، واحدة سیر�ل�ة، وثالثة �ا�ان�ة) - اجعل من أ� شيء 
تر�د قوله جم�ًال.

تتوفر واجهة مستخدم �س�طة إلدخال النص وتحر�ره، مع قدرات تحر�ر متنوعة مثل التقو�س 
وتص��� النص وتعدیل المسافة.

�م�نك إضافة إطارات إلى الرموز ونماذج التطر�ز األخر�.

قص مبرمج للقط�ة الناقلة - لتشذیب أ�ة أطراف زائدة.

�م�ن إضفاء طا�ع شخصي على المشار�ع، واألدوات المنزل�ة، والهدا�ا والمال�س والكثیر غیرها.

مؤشر �عمل �ضوء LED لتموضع نماذج التطر�ز �سهولة.

�م�نك برمجة ماكینتك إلنزال القدم إلى األسفل أوتومات���ًا عند الضغط على زر 
التشغیل / اإل�قاف.

تتضمن میزات التحر�ر المخططات، وضم النماذج، وتدو�ر النماذج، والحجم والتصو�ر 
الع�سي وغیرها.

�م�نك تجم�ع نفس األلوان مع �عضها لتجنب إعادة التعبیر ��ثرة.

�م�نك تغییر ألوان التطر�ز الخاص �ك �سهولة عبر شاشة اللمس الملونة.

الكشف األوتومات��ي عن حجم إطار التطر�ز.

260 × 160 مم، 180 × 130 مم

 :NV880 260 × 160 مم، 150 × 150 مم، 100 × 100 ممللماكینة

* متوافق مع أجهزة Windows الم�تب�ة فقط.



Innov-is NV2700
ماكینة خ�اطة، وح�اكة حشوات وتطر�ز

Innov-is NV880E
ماكینة تطر�ز فقط

میزات الخ�اطة - الماكینة Innov-is NV2700 فقط

 

 

 

 

مساحة العمل

قطب خ�اطة مضّمنة

خطو� حر��ة

ضم القطب

My Custom Stitch™

تل��م جانبي

نظام مستشعر النس�ج
ICAPS

وظ�فة المحور

SFDS

وظ�فة إسقا� التل��م

ذراع حرة الحر�ة

وظائف القدم الضاغطة
األوتومات���ة

وظائف قابلة للبرمجة

وظائف التح�م المر�ز�ة

رافعة الر��ة

القدم حرة الحر�ة

القدم المتحر�ة مع موّجه

تتوفر مساحة �بیرة للعمل ��اس 8.3 بوصة.

توجد 291 قط�ة مضّمنة �ما في ذلك. 10 عراو� �خطوة واحدة - هناك قط�ة
تناس�ك أ�ا �ان ما تقوم �خ�اطته.

تتوفر خمسة خطو� حروف مضّمنة (ثالثة خطو� أ�جد�ة، خط واحد سیر�لي،
خط �ا�اني واحد)

الض�ط الفرد� للقطب المدمجة (حسب الفئة)

�م�نك خ�اطة نماذج القطب التي صممتها بنفسك، أو تعدیل النماذج الموجودة مس�قًا.

�م�نك خ�اطة قطب تز�ین�ة �صل عرضها إلى 40 مم.

تستط�ع الماكینة الكشف عن سماكة القماش وض�ط ضغط القدم أوتومات���ًا
للحصول على جودة ح�اكة متساو�ة �ش�ل �بیر.

تمّ�نك من رفع القدم مع اإلحتفا� �اإلبرة في األسفل.
ممتازة لخ�اطة الزوا�ا.

هو نظام محرك التل��م المر�ع �مّ�نك من الحصول على جودة ح�اكة فائقة
على أ� وزن قماش.

قم �إسقا� مسننات التل��م �عیدًا للحصول على حر�ة حرة أو خ�اطة یدو�ة حرة.

�م�نك نزع درج الملحقات لتسهیل خ�اطة العناصر األنبو��ة، مثل األكمام.

�م�نك إنزال القدم الضاغطة لألسفل أوتومات���ًا �استخدام زر التشغیل/اإل�قاف
ورفع الر��ة والضغط على دواسة القدم.

اإلبرة لألعلى/األسفل، القدم لألعلى/األسفل، التشذیب األوتومات��ي للخیو�،
أولو�ة الدرز المعزز ووظائف خ�اطة أخر� مفیدة.

توجد وظائف قط�ة اإلقفال، الخ�اطة الع�س�ة، اإلبرة لألعلى/األسفل، قاطعة الخیو�
والتح�م �سرعة اإلنزالق في م�ان مناسب على اللوحة المر�ز�ة لتسهیل اإلستخدام.

�م�نك اإلستغناء عن استخدام ید�ك وذلك برفع القدم الضاغطة بر�بتك.

�م�ن ض�ط تعدیل ارتفاع القدم حرة الحر�ة حسب سماكة القماش.

�ص�ح التعامل مع ط�قات األقمشة الص��ة أمرًا سهًال وممتعًا.
إن هذه الماكینة ل�ست ماكینة خ�اطة فقط، 

فهي تحتو� على وحدة تطر�ز لصنع 
مطرزات جمیلة.



لالتصال

*الطوق المغناط�سي ی�اع �ش�ل منفصل

www.brother.ae

ال تتو�� أبدًا عن اإلبداع

فمن تنوع األقدام الضاغطة لكل مشروع، إلى أك�اس التخز�ن، إلى الملحقات 
الخاصة �الخ�اطة، الحد الوحید هو خ�الك!

جدید! طوق تطر�ز مغناط�سي!

جدید Brother هو طوق التطر�ز المغناط�سي اإلخت�ار� ��اس 180 × 130 مم. 
ال تض�ع وقتك في العمل �المقا�ض أو الرافعات، �ل ما عل�ك فعله هو لف أ� 
مادة �صل سماكتها إلى 2 مم ثم اإلنطالق. �م�نك استخدام الطوق المغناط�سي 

الجدید في مجموعة NV وما فوقها!*

إلــى جـانـبــك دومــًا

في Brother نحن "إلى جان�ك" دومًا وسنكون معك في �ل خطوة في رحلة 
الخ�اطة، وح�اكة الحشوات والتطر�ز الخاصة �ك. إن أفالمنا التعل�م�ة على 

تطبیق الدعم هي على �عد نقرة واحدة، لذا قم بتحمیلها الیوم. لتحر�ض 
إبداعك، أنتجنا �عض مقاطع الفیدیو "اإلرشاد�ة" لمساعدتك و�لهامك، ا�حث 

عنها في تطبیق دعم الخاص بـ Brother - قم بتحمیلها اآلن!
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