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إن الماكینة PR1055X ھي ماكینة قویة تستطیع العمل دون كلل. 
وحیث أن الوقت یعني المال فإن میزات ھذه الماكینة من حیث سرعة 

الحیاكة باستخدام 10 إبر، والتعبیر األوتوماتیكي للخیوط في اإلبر 
وفرز األلوان تعني بأن مقدراتھا مخصصة لألعمال.

فلیس ھناك زمن تعطل حیث یوجد نظام تنبیھ ھام، األمر الذي یجعلك 
قادراً على اإلنتاج بشكل كبیر. أضف إلى ذلك وجود میزات مثل إطار 

القبعات ذات الحواف المسطحة والذي یعتبر إضافة أخرى إلى خط 
إنتاجك. وفي حال كان عملك التجاري مزدھراً، فیمكنك وصل ما 

یصل إلى 10 ماكینات عن طریق میزات اإلتصال بالشبكة المحلیة 
الالسلكیة وبرنامج PE-Design 11 اإلختیاري لیصبح لدیك مركز 

عملیات متكامل. لیس األمر كلھ متعلق باألعمال فقط فكما ترى إنھ 
یتعلق بجانبك اإلبداعي أیضاً.

إن ھذه الماكینة مصممة لإلبداع.
مرحباً بك في عالم األعمال.

دعنا نتحدث عن
األعمال
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میزات رئیسیة خاصة باألعمال

إمكانیة اإلتصال بالشبكة المحلیة الالسلكیة 
My Stitch Monitor وتطبیق الھاتف المتحرك

میزات رئیسیة خاصة باألعمال

لوح إطار أسطواني* لدعم إضافي 
للمشاریع الكبیرة

میزات رئیسیة خاصة باألعمال

إطار القبعات ذات الحواف 
المسطحة* لتطریز مجموعة 

مودیالت خاصة بالقبعات

میزات رئیسیة خاصة باألعمال

شاشة LCD وتحریر التطریز
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* یتطلب عملیة شراء إضافیة



ارفـع الـسـرعـة بـاسـتـخـدام
إبـر 10

زد من إنتاجیتك باستخدام 10 إبر وتصامیم 
قطب تصل إلى 10 ألوان دون الحاجة لتغییر 

الخیوط. إن استخدام الماكینة PR1055X یرتقي 
بإبداعك إلى المستوى التالي.

تتمیز الماكینة بإمكانیة تعبیر اإلبر ببساطة! 
وحیث أنھا تُعتبر الماكینة المتعددة اإلبر الوحیدة 

التي تحتوي على نظام تعبیر إبر أوتوماتیكي 
مضّمن، فإنھا تقوم بتعبیر كل إبرة بثوان وبلمسة 

زر فقط.

التطریز باستخدام 10 إبر

تعبیر أوتوماتیكي لـ 10 إبر

ارفـع الـسـرعـة بـاسـتـخـدام
إبـر 10

زد من إنتاجیتك باستخدام 10 إبر وتصامیم 
قطب تصل إلى 10 ألوان دون الحاجة لتغییر 

الخیوط. إن استخدام الماكینة PR1055X یرتقي 
بإبداعك إلى المستوى التالي.

تتمیز الماكینة بإمكانیة تعبیر الخیوط في اإلبر ببساطة! 
وحیث أنھا تُعتبر الماكینة المتعددة اإلبر الوحیدة التي 
تحتوي على نظام أوتوماتیكي مضّمن لتعبیر الخیوط
في اإلبر، فإنھا تقوم بتعبیر الخیط في كل إبرة بثوان 

وبلمسة زر فقط.

التطریز باستخدام 10 إبر

تعبیر خیوط أوتوماتیكي لـ 10 إبر



 

یوفر نظام اإلضاءة الطبیعي LED المضّمن 
والفعال سطوعاً قابالً للضبط لیكون لدیك منطقة 

عمل أكثر راحة.

إضاءة LED قابلة للتعدیل

یمكنك تطریز ما یصل إلى 1,000 قطبة في 
الدقیقة بتسارع عال ورائد في عالم التطریز 

یصل إلى سبع ثوان فقط.

تطریز سریع

تومض األضواء الموجودة تحت اإلبر لإلشارة 
إلى اإلنتھاء أو وجود أخطاء.

نظام تنبیھ
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10.1"

 مكتبة واســعة من برامج
الفیدیــو التعلیمیــة المضّمنة

تّسھل برامج الفیدیو التعلیمیة الملونة 
العالیة الوضوح القدرة على التعلم. یمكنك 

عرض 29 برنامج فیدیو تعلیمي على 
شاشة LCD العالیة الدقة، أو بث إبداعاتك 

الخاصة بتنسیق MP4 القیاسي.

میــزات التكبیر والتعدیل
اعرض إبداعاتك بوضوح وبألوان حیویة 

حیث یمكنك تكبیرھا باستخدام وظیفة 
التكبیر الجدیدة بما یصل إلى 1600% 

وذلك ضمن My Design Center وبما 
یصل إلى %200 في أوضاع أخرى. 

یمكنك ضبط التصمیم بسھولة وذلك 
بتدویره بتزایدات مقدارھا درجة واحدة.

شاشــة LCD مضّمنــة كبیرة عالیــة الدقة قیاس 10,1 بوصة
میزات رئیسیة خاصة باألعمال

عـــرض تـصـامـیـمـك
ــم الـكـبـیـر بـالـحـجـ

اعرض إبداعاتك على شاشة LCD واضحة، ذات ألوان حیویة ورائدة في فئتھا. یمكنك التنقل یسھولة خالل 
قوائم التمریر والرموز الكبیرة العالیة الوضوح.
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تـحـریـــر مـحـســّـن لـلـتـطـریـز
میزة رئیسیة خاصة باألعمال

یمكنك تحسین تطریزك باستخدام میزات تحریر ھي األفضل في فئتھا.

یمكنك أن تكون أكثر فعالیة عند ضم التصامیم وذلك 
بجعل الماكینة تقوم بفرز ترتیب القطب حسب ألوانھا. 

یؤدي ذلك إلى تقلیل عملیات تغییر األلوان وحركة حامل 
اإلبر وبالتالي إلى خفض زمن التطریز بشكل كبیر.

یمكنك تطریز العدید من أسطر القصائد، والجمل 
وإعالنات المیالد بسھولة. كما تسمح ھذه المیزة 
بمحاذاة النص إلى الیسار، والیمین وفي الوسط.

محاذاة النص

یمكنك تجمیع األحرف لتحریكھا دفعة واحدة. یعتبر 
ھذا األمر ممتازاً عند العمل على مشاریع الشعارات.

التجمیع وفك التجمیع بسھولة

یسمح لك بعدم إظھار المقاطع الملونة من التصمیم 
لمزید من خیارات اإلبتكار.

فرز األلوانزر خــاص بعدم عرض الحیاكة

یمكنك إدخال عدة أسطر من األحرف ثم تحریرھا 
الحقاً بعدة طرق. یمكنك إدخال عناصر أخرى، وتقسیم 
األحرف أو الجمل، وضم كلمات معینة، وتغییر أنماط 

وقیاسات األحرف الفردیة وحتى تغییر نمط الخط 
لسطر بأكملھ.

إدخال األحرف وتحریرھا

تفصیل النماذج بشكل فوري إلنشاء قماش 
مطبّق أو رقع مطرزة حسب الطلب 

بسھولة.

میزة حیاكة القماش المطبّق

ال
مــ

عـ
أ

تـحـریـــر مـحـســّـن لـلـتـطـریـز
میزة رئیسیة خاصة باألعمال

یمكنك تحسین تطریزك باستخدام میزات تحریر ھي األفضل في فئتھا.

یمكنك أن تكون أكثر فعالیة عند ضم التصامیم وذلك 
بجعل الماكینة تقوم بفرز ترتیب القطب حسب ألوانھا. 

یؤدي ذلك إلى تقلیل عملیات تغییر األلوان وحركة حامل 
اإلبر وبالتالي إلى خفض زمن التطریز بشكل كبیر.

یمكنك تطریز العدید من أسطر القصائد، والجمل 
وإعالنات المیالد بسھولة. كما تسمح ھذه المیزة 
بمحاذاة النص إلى الیسار، والیمین وفي الوسط.

محاذاة النص

یمكنك تجمیع األحرف لتحریكھا دفعة واحدة. یعتبر 
ھذا األمر ممتازاً عند العمل على مشاریع الشعارات.

التجمیع وفك التجمیع بسھولة

یسمح لك بعدم إظھار المقاطع الملونة من التصمیم 
لمزید من خیارات اإلبتكار.

فرز األلوانزر خــاص بعدم عرض الحیاكة

یمكنك إدخال عدة أسطر من األحرف ثم تحریرھا 
الحقاً بعدة طرق. یمكنك إدخال عناصر أخرى، وتقسیم 
األحرف أو الجمل، وضم كلمات معینة، وتغییر أنماط 

وقیاسات األحرف الفردیة وحتى تغییر نمط الخط 
لسطر بأكملھ.

إدخال األحرف وتحریرھا

تفصیل النماذج بشكل فوري إلنشاء قماش 
مطبّق أو رقع مطرزة حسب الطلب 

بسھولة.

میزة حیاكة القماش المطبّق

ال
مــ

عـ
أ



 

   

* یتطلب عملیة شراء إضافیة

احصــل على مســتوى جدید من اإلنتاجیة
عند اإلتصال بالشــبكة الالســلكیة

اإلتصال بالشــبكة الالســلكیة وتطبیق الھاتف 
My Stitch Monitor المتحــرك

میزة رئیسیة خاصة باألعمال

یمكنك عند اإلتصال بالشبكة الالسلكیة متابعة تطریزك من 
خالل تطبیق الھاتف المتحرك My Stitch Monitor على 
اجھزة iOS أو ™Android. یمكنك تتبع سیر مشروعك 

وتلقي إشعارات عندما یحین وقت تغییر الخیوط أو عند 
انتھاء التطریز.

وظیفة اإلرتباط باســتخدام الشــبكة الالسلكیة
یمكنك باستخدام اتصال الشبكة الالسلكیة وبرنامج PE-Design 11* ربط ما یصل إلى 10 ماكینات دون الحاجة إلى كبل.

میزة رئیسیة خاصة باألعمال
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لوح اإلطار األنبوبي*

دي عــا قبعــة  ر  طــا مســطحةإ ف  حــوا ت  ا ذ قبعــة  ر  طــا إ

یتوفر أكثر من 
20 ملحق إضافي 
لتطریز مخصص!

ــات لـتـوسـعـة مـلـحـقـ
خـــط إنـتـاجـك

میزة رئیسیة خاصة باألعمال

یمكنك تطریز األكمام، والبناطیل والعناصر األنبوبیة 
الشكل األخرى بسھولة. یمكن استعمالھ كدعم إضافي 
لألقمشة الكبیرة. كما یمكن إرفاقھ ونزعھ دون وجود 

مسافة بین الماكینة واللوح.

یمكنك تطریز أنواعاً أكثر من القبعات باستخدام إطار القبعات 
"الخالي من الخدوش" السھل اإلستعمال. یمكنك الحیاكة بشكل 
أقرب من الحافة وبنسبة تعتبر األولى من نوعھا بمقدار 35% 

من الحافة (6-10 مم) وذلك حسب القبعة.

إطــار القبعات ذات الحواف المســطحة*
میزة رئیسیة خاصة باألعمال

إطار القبعات ذات الحواف المسطحة "الخالي من الخدوش" 
األول من نوعھ في الصناعة قید الحصول على براءة اإلختراع
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* یتطلب عملیة شراء إضافیة
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لوح إطار أسطواني*
لدعم إضافي للمشاریع الكبیرة

إطار القبعات ذات الحواف المسطحة*
لتطریز مودیالت خاصة بالقبعات

شاشة LCD مضّمنة كبیرة عالیة الدقة قیاس 10,1 بوصة

مكتبة واسعة من برامج الفیدیو التعلیمیة المضّمنة

شاشة LCD وتحریر التطریز

* یتطلب عملیة شراء إضافیة
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إمكانیة اإلتصال بالشبكة المحلیة الالسلكیة
My Stitch Monitor وتطبیق الھاتف المتحرك

تعبیر خیوط أوتوماتیكي لـ 10 إبر



مـا ھـو تـوجـھـك؟

لتطریز األقمشة السمیكة بسھولة
إطار النطاق المغناطیسي*

منطقة تطریز فسیحة 14 × 8 بوصة
(360 × 200 مم)

أكثر من 1,000 تصمیم تطریز وخطوط مضّمنة

تقنیة InnovEye Plus األولى من نوعھا
في عالم التطریز:

مسح ضوئي عالي السرعة في الخلفیة
معاینة افتراضیة للتصمیم

محدد عالمة توضع التطریز عن طریق رسم الرجل الثلجي

:My Design Center
رسم مخصص

نقش اللحف
نقش أوتوماتیكي ونماذج تعبئة داخلیة وخارجیة
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* یتطلب عملیة شراء إضافیة



*Additional purchase required

ھل أنت مستعد لتحقیق أھدافك اإلبداعیة؟

ارفـع مـن
الـنسـق

ھذا جید، ألننا مستعدون بدورنا. إن ھذه اإلبر 
العشرة لم تكن بھذه الجودة واإلنتاجیة من 

قبل.
كما أن ھناك منطقة عمل واسعة تجعلك تفكر 

بمشاریع أكبر – ومع وجود مكتبة من 
التصامیم المضّمنة فإنك ستعوم بالعدید من 
األفكار الخالقة. ھل أنت جاھز للمزید؟ ما 

رأیك بالمزید من الخطوط، والمزید من 
میزات التحریر والمزید من التكنولوجیا التي 
یمكنھا أن تنقل مشاریعك إلى مراحل لم تعتد 

علیھا من قبل.
ھل ھذا تغیّر في نسق عملك؟ إننا نعتقد كذلك.

مرحباً بك في عالم اإلبتكار.
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إطار النطاق المغناطیسي*
لتطریز األقمشة السمیكة

بسھولة

InnovEye Plus تقنیة
األولى من نوعھا في عالم التطریز

میزة رئیسیة خاصة باإلبتكار

میزة رئیسیة خاصة باإلبتكار

منطقة تطریز فسیحة 14 × 8 بوصة
(360 × 200 مم)

میزة رئیسیة خاصة باإلبتكار

أكثر من 1,000 تصمیم
تطریز وخطوط مضّمنة

میزة رئیسیة خاصة باإلبتكار

ار
كــ

بـتـ
إ

إطار النطاق المغناطیسي*
لتطریز األقمشة السمیكة

بسھولة

InnovEye Plus تقنیة
األولى من نوعھا في عالم التطریز

میزة رئیسیة خاصة باإلبتكار

میزة رئیسیة خاصة باإلبتكار

منطقة تطریز فسیحة 14 × 8 بوصة
(360 × 200 مم)

میزة رئیسیة خاصة باإلبتكار

أكثر من 1,000 تصمیم
تطریز وخطوط مضّمنة

میزة رئیسیة خاصة باإلبتكار



ار
كــ

بـتـ
اإل

* یتطلب عملیة شراء إضافیة

حـان الـوقـت لـتـطـویـر
جـانـبـك اإلبـداعـي

میزة رئیسیة خاصة باإلبتكار

إطار النطاق المغناطیسي*

یمكنك تطویق األقمشة السمیكة وتطریزھا 
بسھولة. تخلص من عملیة إزاحة القماش 

وإعادة تطویقھ عند وصل التصامیم أو 
تطریز مناطق كبیرة. قم فقط بزلق القماش 

على اإلطار وصوالً إلى المنطقة التالیة 
لیتم تطریزھا.

مثالیة للمشاریع الكبیرة بما فیھا اللحف وخلفیات 
السترات. تتضمن أربع قیاسات من إطارات التطریز: 

14 × 8 بوصة (360 × 200 مم)،
5 × 7 بوصة (180 × 130 مم)، 4 × 4 بوصة

(100 × 100 مم) و 2 × 1.5 بوصة (60 × 40 مم).

إطار مغناطیسي تطویقي حصري من 
Brother قید الحصول على براءة 

اإلختراع

منطقة تطریز فسیحة
14 × 8 بوصة

(360 × 200 مم)

میزة رئیسیة خاصة باإلبتكار

* یتطلب عملیة شراء إضافیة

حـان الـوقـت لـتـطـویـر
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على اإلطار وصوالً إلى المنطقة التالیة 
لیتم تطریزھا.

مثالیة للمشاریع الكبیرة بما فیھا اللحف وخلفیات 
السترات. تتضمن أربع قیاسات من إطارات التطریز: 

14 × 8 بوصة (360 × 200 مم)،
5 × 7 بوصة (180 × 130 مم)، 4 × 4 بوصة

(100 × 100 مم) و 2 × 1.5 بوصة (60 × 40 مم).
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منطقة تطریز فسیحة
14 × 8 بوصة

(360 × 200 مم)

میزة رئیسیة خاصة باإلبتكار



 

 

 
 

 

ھل أنت عادة حائك لحف وترغب في القیام بالتطریز 
كھوایة أو أنك تعمل بالتطریز وترغب بتجربة حیاكة 

اللحف؟
إنا ندعو ذلك "تطریز اللحف"

یمكنك إنشاء نطاقات ونماذج حدود جمیلة وذات قیاس 
مثالي للحفك یصل قیاسھا إلى 118 × 118 بوصة 

(300 × 300 مم)! یتم تقسیم النماذج أوتوماتیكیاً حسب 
الطوق المحدد. یمكنك اإلختیار من بین 20 زخرفة 

مختلفة ولمزید من الخیارات المبتكرة، یمكنك تحدید أحد 
التصامیم الخمسة ذات اللونین لنطاق اللحف، والتي تعتبر 

مثالیة إلنشاء حدود ملونة وملفتة للنظر.

اكتشف ما یزید عن 1,000 تصمیم تطریز مضّمن بما في ذلك 140 تركیبة من 
نماذج اإلطارات، و37 خطوط خاصة بأحرف تطریز یمكن تغییر حجمھا، و11 

نمط خطوط لحیاكة الرموز.

تصامیم تطریز وخطوط مضّمنة
میزة رئیسیة خاصة باإلبتكار

التقسیم األوتوماتیكي لنطاق اللحف 

یمكنك عند اإلتصال بالشبكة الالسلكیة متابعة تطریزك من 
خالل تطبیق الھاتف المتحرك My Stitch Monitor على 
اجھزة iOS أو ™Android. یمكنك تتبع سیر مشروعك 

وتلقي إشعارات عندما یحین وقت تغییر الخیوط أو عند انتھاء 
التطریز.

إمكانیة اإلتصال بالشبكة المحلیة 
الالسلكیة - تطبیق الھاتف المتحرك

My Stitch Monitor
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20 زخرفة مختلفة

خمسة تصامیم ذات لونین لنطاق الحشوات
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InnovEye Plus تقنیة
للذین ینشدون الكمال

مسح ضوئي عالي السرعة في الخلفیة
توفر لك إمكانیة مسح منطقة الطباعة بأكملھا ضوئیاً خیارات 

إبداعیة ال متناھیة وتساعدك على إتمام مشاریعك بشكل 
مثالي. یمكنك وضع تصمیمك في المكان الذي تریده في كل 

مرة بالضبط.
قم فقط بمسح القماش أو المالبس ضوئیاً، ومعاینة تصمیمك 
على الشاشة لتكون جاھزاً للتطریز. وھي تعمل مع الغطاء 
اإلختیاري واإلطارات األسطوانیة للمساحات الضیقة. كما 

أنھا تمتاز بسرعة مسح ضوئي كبیرة تمّكنك من قضاء وقتاً 
أطول في اإلبتكار ووقتاً أقل في اإلنتظار.

احصل على عرض كامیرا مباشر في الوقت الحقیقي 
لمنطقة اإلبر وشاھد التصمیم الخاص بتطریزك مرّكباً على 

القماش – دون مسح ضوئي. كما یمكنك مسح القماش أو 
المالبس ضوئیاً، ومعاینة تصمیمك على الشاشة لتكون 

جاھزاً للتطریز. وھي تعمل مع الغطاء اإلختیاري 
واإلطارات األسطوانیة للمساحات الضیقة.

معاینة إفتراضیة للتصمیم

األولى من نوعھا في عالم التطریز
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محدد عالمة توضع التطریز عن طریق
رسم الرجل الثلجي

توصیل تصامیم التطریز عن طریق تقنیة
InnovEye Plus

بمكن اإلقتران مع تقنیة InnovEye Plus لتحدید موقع التصمیم 
تلقائیاً من أجل وضع التطریز بشكل دقیق. اختر من بین تسع خیارات 

خاصة بمحاذاة تصامیم التطریز.

عندما ال یكون استخدام وظیفة الرجل الثلجي مالئماً، یمكنك وضع 
التطریز بشكل دقیق باستخدام وظیفة الشبكة المضّمنة. وھي مصممة 

للعمل مع تقنیة InnovEye Plus حیث یمكنك استخدام وظیفة الشبكة 
لمحاذاة التصامیم یدویاً. وفي حال وجود خیط مقطوع، استخدم تقنیة 

InnovEye Plus لعرض نقطة اإلنقطاع، ثم اختر وظیفة الشبكة لتحدید 
مكان إعادة البدء بالتطریز.

وظیفة الشبكة
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رسم الرجل الثلجي
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یتم توصیل تصامیم التطریز بسھولة وأكثر دقة وذلك بفضل تقنیة 
InnovEye Plus. ویمكنك عند استخدامھا مع محدد عالمة توضع 
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التطریز بشكل دقیق باستخدام وظیفة الشبكة المضّمنة. وھي مصممة 

للعمل مع تقنیة InnovEye Plus حیث یمكنك استخدام وظیفة الشبكة 
لمحاذاة التصامیم یدویاً. وفي حال وجود خیط مقطوع، استخدم تقنیة 

InnovEye Plus لعرض نقطة اإلنقطاع، ثم اختر وظیفة الشبكة لتحدید 
مكان إعادة البدء بالتطریز.

وظیفة الشبكة
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یتم توصیل تصامیم التطریز بسھولة وأكثر دقة وذلك بفضل تقنیة 
InnovEye Plus. ویمكنك عند استخدامھا مع محدد عالمة توضع 

التطریز عن طریق رسم الرجل الثلجي تغییر موضع التصمیم عدة مرات 
وفي اتجاھات مختلفة. یعتبر ذلك مثالي لمحاذاة التصامیم الخاصة 

بالحدود وكتل اللحف.



- My Design Center
مشاریعك تعكس بصمتك

برنامج My Design Center المضّمن والحصري من Brother والذي یقدم لك إمكانات تصمیم ال متناھیة

یتكامل برنامج My Design Center مع تقنیة InnovEye Plus األولى من نوعھا في عالم التطریز لیكون لدیك إمكانات 
تصمیم في متناول الید دون الحاجة إلى كمبیوتر. أضف إلى ذلك إمكانیة التكبیر بنسبة %1600 لتتمكن من عرض أصغر 

.LCD تفاصیل التصمیم على شاشة

ھناك العدید من الطرق إلنشاء عمل فني شخصي مخصص – وطریقة ممتعة بالفعل إلنشاء تطریز!

ارسم أو خطط مباشرة على شاشة LCD وشاھد كیف یصبح رسمك مفعماً في منطقة الرسم الكبیرة. أو استخدم إطار المسح 
الضوئي، األول من نوعھ في عالم التطریز، لمسح الرسومات، أو الرسومات الخطیة، أو الخط الیدوي أو القصاصات الفنیة 

المطبوعة ضوئیاً لیتم تحویلھا إلى بیانات تطریز. أو قم باستیراد ملف JPEG عن طریق منفذ USB وشاھد كیف یتم تحویل 
الصور بشكل رائع إلى بیانات حیاكة باستخدام الماكینة فحسب.

رسم مخصص
استخدم إطار المسح الضوئي أو ارسم مباشرة على شاشة 

LCD إنشاء نماذجك الخاصة الفریدة.

- My Design Center
مشاریعك تعكس بصمتك

برنامج My Design Center المضّمن والحصري من Brother والذي یقدم لك إمكانات تصمیم ال متناھیة

یتكامل برنامج My Design Center مع تقنیة InnovEye Plus األولى من نوعھا في عالم التطریز لیكون لدیك إمكانات 
تصمیم في متناول الید دون الحاجة إلى كمبیوتر. أضف إلى ذلك إمكانیة التكبیر بنسبة %1600 لتتمكن من عرض أصغر 

.LCD تفاصیل التصمیم على شاشة

ھناك العدید من الطرق إلنشاء عمل فني شخصي مخصص – وطریقة ممتعة بالفعل إلنشاء تطریز!

ارسم أو خطط مباشرة على شاشة LCD وشاھد كیف یصبح رسمك مفعماً في منطقة الرسم الكبیرة. أو استخدم إطار المسح 
الضوئي، األول من نوعھ في عالم التطریز، لمسح الرسومات، أو الرسومات الخطیة، أو الخط الیدوي أو القصاصات الفنیة 

المطبوعة ضوئیاً لیتم تحویلھا إلى بیانات تطریز. أو قم باستیراد ملف JPEG عن طریق منفذ USB وشاھد كیف یتم تحویل 
الصور بشكل رائع إلى بیانات حیاكة باستخدام الماكینة فحسب.

رسم مخصص
استخدم إطار المسح الضوئي أو ارسم مباشرة على شاشة 

LCD إنشاء نماذجك الخاصة الفریدة.



إضافة نقش حشوات ونماذج
تعبئة تزیینیة جمیلة

أضف نقش لحف أو حیاكة ترددیة إلى أي تصمیم 
تطریزي أو كتل حشوات، أو قم بحفظ المخطط ثم 

اختر من بین 26 نموذج تعبئة تزییني جدید 
مضّمن. یمكنك باستخدام وضع معاینة التطریز، 

والذي یتمیز بكونھ حالیاً أعرض بـ %40 من 
الطرازات السابقة، عرض نقش الحشوات أو 

نماذج التعبئة المحددة قبل البدء بالحیاكة.

نقش الحشوات
احصل على مظھر نقوش معقدة مرسومة بالید دون استخدام أي برنامج أو قواعد 

خاصة بالحیاكة!

استخدم مكتبة األشكال المضّمنة إلضافة تفاصیل ممتعة على أي مشروع. یمكنك 
ضم األشكال وتطبیق نقوش حشوات داخلیة وخارجیة. اختر من بین 26 نموذج 

تعبئة تزییني مع إعدادات حیاكة منفصلة إلنشاء تصامیم فریدة.

یحتوي على 60 شكل مغلق، و30 شكل مفتوح و5 خیارات للخطوط – الساتان، 
والمستقیم المفرد، والمستقیم الثالثي، وفتیل الشمع والماسي.

نقش أوتوماتیكي ونماذج تعبئة داخلیة وخارجیة
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إضافة نقش لحف ونماذج
تعبئة تزیینیة جمیلة

أضف نقش لحف أو حیاكة ترددیة إلى أي تصمیم 
تطریزي أو كتل لحف، أو قم بحفظ المخطط ثم 

اختر من بین 26 نموذج تعبئة تزییني جدید 
مضّمن. یمكنك باستخدام وضع معاینة التطریز، 

والذي یتمیز بكونھ حالیاً أعرض بـ %40 من 
الطرازات السابقة، عرض نقش اللحف أو نماذج 

التعبئة المحددة قبل البدء بالحیاكة.

نقش اللحف
احصل على مظھر نقوش معقدة مرسومة بالید دون استخدام أي برنامج أو قواعد 

خاصة بالحیاكة!

استخدم مكتبة األشكال المضّمنة إلضافة تفاصیل ممتعة على أي مشروع. یمكنك 
ضم األشكال وتطبیق نقوش لحف داخلیة وخارجیة. اختر من بین 26 نموذج 

تعبئة تزییني مع إعدادات حیاكة منفصلة إلنشاء تصامیم فریدة.

یحتوي على 60 شكل مغلق، و30 شكل مفتوح و5 خیارات للخطوط – الساتان، 
والمستقیم المفرد، والمستقیم الثالثي، وفتیل الشمع والماسي.

نقش أوتوماتیكي ونماذج تعبئة داخلیة وخارجیة
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