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• Màn hình cảm ứng
• Tự động xỏ chỉ
• Bàn mở rộng
• 296 mẫu thêu tích hợp 
• 129 mũi đường may

Dòng máy vừa may vừa thêu
nhỏ gọn và tiện dụng

NEW!
Bonus USB with 100  

extra embroidery  

patterns included

Phụ kiện mở rộng Máy có thể sử dụng hầu hết các phụ kiện của máy may Brother (bạn có thể tham khảo trên www.brother.com.vn)

Chân vịt chần thẳng Chân vịt chần tự do

Mũi đường may đa dạng
Mũi may ứng dụng và mũi mang trang trí
Thoải mái lựa chọn trong 129 mũi đường may, từ mũi satin 
cho đến mũi chữ thập
Bao gồm 10 kiểu khuy với 1 bước làm khuy đơn giản 
(khuy mắt phượng, khuy tròn...)
Công việc may vá trở nên đơn giản và chuyên nghiệp.

Font chữ tích hợp

Hệ thống font chữ tích hợp cho phép bạn dễ dàng 
cho những sản phẩm may và thêu

• 6 font chữ thêu có thể thay đổi kích thước,  mẫu chữ,...
• 3 fount chữ may, có thể dễ dàng thay đổi kích thước trên màn 
hình cảm ứng.

   

Mẫu khung viền phong phú
Bạn có thể tạo ra hơn 120 mẫu khung viền khác nhau từ 
10 mẫu khung và 12 mẫu viền.

Có gì trong hộp phụ kiện...?

Phụ kiện đi kèm Hộp bảo vệ máy Bàn thêu

• Khung thêu 100 x 100 mm



Đèn LED siêu sáng

Hệ thống đén Led siêu sáng
nhưng lại thân thiện với mắt
giúp bạn làm việc trong điều
kiện thiếu sáng và trên vải tối.

Features 

      Functions
Hệ thống đánh suốt tự động Điểu khiển bằng hệ thống phím bấm

• Cắt chỉ tự động

• Kiểm soát tốc độ

• Nâng và hạ kim

• nút may và thêu

• lại mũi chỉ

Kết nối USB

Việc đưa mẫu thêu vào máy 
cực kỳ dễ dàng với cổng USB

Bàn mở rộng

Hệ thống xỏ chỉ tự động

Suốt chỉ dưới nhanh

không cần phải lấy chỉ dưới 
lên trước khi may.

Bàn lừa 7 răng

Bàn lừa 7 răng giúp cho việc kéo vải dễ hơn
tránh bỏ mũi và nâng cao chất lượng 
đường may trên nhiều loại vải khác nhau

Mẫu thêu và đường may  
đa dạng và sinh động
được tích hợp bên

trong máy
cùng với hơn 100 mẫu 

thiết kế thêu
 bên trong USB tặng kèm and
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Cần thay chân vịt nhanh

Chỉ cần một thao tác đơn giản
bạn đã có thể nhanh chóng thay 
chân vịt, đảo bảo công việc may vá
diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.


