
Where Function
Meets Innovation
Brother cho ra mắt dòng sản phẩm máy thêu cách mạng với 
tính năng mạnh mẽ và hiệu quả. Dòng máy thêu 10 kim này 
dễ dàng sử dụng và đáng tin cậy , cho phép bạn khám phá 
sự sáng tạo mà không làm giảm năng suất sử dụng tại gia 
đình hoặc trong công việc kinh doanh.

X
10-Needle Professional Embroidery Machine WHEN CREATORS MEET BROTHER

Phong cách với nón cá nhân 

Phá cách với ốp điện thoại

Bảng hiệu sáng tạo

Phù hiệu rất “art”

Cá tính với giày thêu

Ngẫu hứng với túi thêu

Biến hóa với áo sơmi
Khăn tay độc đáo



Xác định khung đang 
sử dụng và hiển thị 
khung lên màn hình 
lớn.

Tự động xác định
Khung sử dụng

Easy-to-operate Camera Positioning that is suitable for everyone!

Màn hình LCD lớn hơn 23% so với những màn hình máy 
PR trước đây. Giao diện sử dụng trực quan, tính năng 
chỉnh sửa và thao tác dễ dàng

Tốc độ scan cao hơn 5.5 lần so với những dòng máy 
trước đây. 

Hiển thị trực tiếp hình ảnh mẫu 
thêu và sản phẩm trên màn hình. 
Cho phép chỉnh sửa và định vị 
chính xác, tăng sự hoàn hảo sản 
phẩm thêu.

Sử dụng nhãn dán, camera 
sẽ nhanh chóng xác định 
chiều của mẫu, xoay và định 
vị thêu đúng nơi cần thiết.

Chức năng quét hình ảnh trong 
khung và hiển thị lên màn hình để 
bạn có thể dễ dàng định vị thiết kế 
trước khi thêu. Là chức năng lý 
tưởng cho việc thêu các đường 
viền cổ, ghép nối các ô vuông 
trong chần chăn hoặc các mẫu 
thêu lớn.

Chức năng chính
và

Tính năng an toàn
22 video hướng dẫn sử dụng 
và một số chỉ dẫn hỗ trợ bạn 
sử dụng máy PR1050X một 
cách tốt nhất.

Video sử dụng và 
Những chỉ dẫn trợ giúp

Đơn giản chỉ bằng một nút bấm 
đơn giản, máy sẽ tự động xỏ chỉ 
một cách nhanh chóng.

Hệ thống xỏ chỉ
tự động

Máy sẽ xuất hiện thông 
báo lỗi nếu chỉ bị đứt 
hoặc có bất kỳ vấn đề gì 
trong quá trình vận 
hành.

Hiển thị 
Thông báo lỗi

SỰ KẾT HỢP GIỮA CÔNG NGHỆ VÀ Ý TƯỞNG ĐỘT PHÁX
10-Needle Professional Embroidery Machine

Hoàn thành những thiết kế nhiều màu sắc một ccsh 
nhanh chóng và tiện lợi. Cắt chỉ tự động giúp giảm thời 
gian cắt chỉ sau khi hoàn thành sản phẩm



Khung nhỏ (compact)  PRHCK1AP

Bộ khung nhỏ (compact)
PRHCK1AP
① S Frame 50 VRSF50 (55x55mm)
② S Frame 70 VRSF70 (70x41mm)
③ S Frame V VRSFV (33x75mm)
④ S Frame 44 VRSF44 (38x44mm)

Khung thêu giày  PRCLP45BAP / PRCLP45LRAP

Khung kẹp M PRCLPM1AP (100×100mm) Khung thêu nón rộng PRPCF1 (360×60mm)

Khung thêu nón chuẩn PRCF3 (130x60mm)

Bộ khung tròn PRPRFK1 (Diameter 100/130/160 mm)

Bàn máy đặc biệt hỗ trợ sử dụng, giảm độ run và độ ồn của 
mày. Điều chỉnh độ cao. 

Bàn máy PR VRPRNSTD (W800×D640×H650~1000mm)

Khung thêu tay áo PRHSL200AP (70×200mm)

Phụ kiện theo máy

Bàn mở rộng máy PR Bộ khung thêu chuẩn
W762×D540mm (Table Surface W762×D390mm)

Phần mềm thiết kế

PED10

60×40/100×100/180×130/360×200mm

PHỤ KIỆN HỖ TRỢ 

Khung thêu nối dài PRPBF1 (300×100mm) Khung thêu chần PRPQF200 (200×200mm)Khung thêu mở rộng PRPJF360 (360×360mm)

Bộ khung thêu giày 1 (45×24mm)

Bộ khung thêu giày 2 (45×24mm)

1

2 3
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bộ khung thêu ống trụ PRCLH1 (80×90mm)

Chức Năng
10 kim thêu

PR1050X
10

Tiện ích
Nhanh chóng và tiện lợi thêu những mẫu thêu nhiều màu sắc

Diện tích thêu lớn 360 x 200 mm

Màn hình cảm ứng màu LCD lớn üThông tin mũi thêu và màu sắc được hiển thị sống động, dễ dàng sử dụng và thao tác chỉnh sửa ngay
trên màn hình.

Cho phép tạo ra những mẫu thêu lớn. Linh động kết hợp sáng tạo nhiều mẫu thêu

 

Màn hình LCD độ phân giải cao

Hệ thống cắt chỉ tự động

Tích hợp chức năng đánh chữ

 800 x 1280 pixel
(35 dots per mm)2

ü

37

Hiệu suất hình ảnh cao phù hợp với yêu cầu của các ứng dụng thêu

Hệ thống xỏ chỉ tự động ü
Chỉ với một nút bấm, máy sẽ tự động xỏ chỉ một cách nhanh chóng và an toàn

Tự động cắt chỉ trên và chỉ dưới sau khi kết thúc mẫu hoặc đổi màu

Tự do sáng tạo mẫu thêu bằng cách kết hợp và tùy chỉnh với chức năng đánh chữ trên màn hình.

Chức năng đính con giống/ áp vải

Thêu 1 màu ü

Chỉnh sửa mẫu thiết kế trên màn hình ü
Khả năng chỉnh sửa mạnh mẽ bao gồm sắp xếp chữ, mẫu, xoay mẫu 1 độ, thay đổi kích thước,
kết hợp mẫu khác nhau, thêm ký tự...

Back-up mũi chỉ riêng lẻ üvới màn hình cảm ứng, bạn có thể tìm  xuyên xuất mẫu thiết kế theo từng mũi, từng khối màu
hoặc từng nhóm của hàng ngàn mũi chỉ.
Là ứng dụng hoàn hảo cho việc làm phù hiệu, huy chương...

Cho phép chuyển toàn bộ mẫu về một màu thêu và hoàn thành mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào

Nhóm/rã nhóm tùy vào từng mẫu

Khả năng kết nối üKhả năng kết nối nhiều máy thêu và một máy vi tính thông qua phần mềm thiết kế*

kết hợp các thiết kế và chỉnh sửa như một mẫu lớn hoặc chia nhỏ từng thành phần.

Hệ thống chỉ üHệ thống chỉ hỗ trợ chống rối, thắt nút giúp máy có thể hoạt động tốt nhất

  

Camera tích hợp üxem vị trí kim, quét diện tích thêu và xác định vị trí thêu

Cảm biến bằng camera üXoay mẫu và định vị mẫu chính xác ở vị trí cần thêu

Sắp xếp trình tự màu üChọn trình tự màu sắc theo số thứ tự của kim

Đánh dấu tốc độ kim

Nhập nhiều dòng ký tự

Mô phỏng mũi thêu

ü

ü

ü

Cài đặt tốc độ khác nhau cho mỗi kim

Tạo ra mẫu thêu chữ với nhiều dòng ký tự và sắp xếp vị trí dòng.

Máy sẽ mô phỏng cho bẹn biết mũi kim sẽ thêu trên sản phẩm như thế nào

Chuyển từ mũi thêu sang khối üMáy thêu sẽ tự động tính toán lại mũi thêu khi bạn thay đổi kích thước và vẫn giữ được độ dày thưa mũi chỉ

Hiển thị trực tiếp mẫu thêu üCho phép máy thêu hiện thị hình ảnh trên khung trực tiếp lên màn hình mà không có bất kỳ
độ trễ nào. Định vị mẫu thêu dễ dàng, nhanh chóng và hoàn hảo.

Quét nền thêu bằng camera üScan vải thêu bên trong khung và hiển thị trên màn hình trước khi bạn bắt đầu thêu
Hỗ trợ lý tưởng cho việc thêu viền cổ áo, nối các khối vuông chần chăn hoặc mẫu lớn

Sắp xếp màu chỉ üSắp xếp màu chỉnh giúp giảm tối đa số lần chuyển mũi kim

Nâng cấp

Loại máy
Tốc độ

Tiêu thụ điện
Loại ổ chao

Số kim
Độ căng chỉ

Xỏ chỉ tự độngt
Cảm biến cắt chỉ

Cọc chỉ
Đèn LED màu cho cọc chỉ

Máy thêu vi tính 1 đầu 10 kim
Tối ưu Chuẩn: 1000 mũi/phút
 (thấp nhất 400 spm)
 Thêu nón: 600 mũi/phút
 (tháp nhất 400 spm)
100-240V-(50/60Hz) /116W
Ổ chao đứng
10 kim
thủ công 
Có
Có
bàn 10 cọc chỉ có thể thu gọn
Có

Đèn LED chiếu sáng
Chỉnh tốc độ cho từng kim

Đánh suốt

Cân nặng
Kích thước

Diện tích thêu tối đa

Model
EAN Code

5 cấp độ
Có
Đi kèm dụng cụ đánh suốt tự động
.pes,.dst,.phc
42.5kg
W561mm x D589mm x H790mm
200 x  360mm (khung theo máy)

360 x  360mm (khung jumbo)

   60 x  360mm (khung thêu nón rộng)

PR-1050X
4977766765350
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