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MỘT KIM ĐA NĂNG

 

 

 Vùng thêu rộng 200 x 200 mm (8” x 8”)      Tốc độ thêu lên đến 1000 mũi/ phút  
 Hệ thống xỏ chỉ tự động   Chức năng chần tự do (mở rộng, mua phụ kiện)  

 Chức năng sắp xếp vị trí màu thêu 

Nhập nhiều dòng ký tự

Hệ thống mới cho phép xử lý văn bản
được thiết 

Hệ thống ổ chao độc lập 

Dễ dàng thay suốt mà không cần
phải tháo khung hoặc tháo ổ chao

4 ống cắm chỉ  

Máy VR được trang bị 4 ống cắm chỉ
Giúp cho việc thay chỉ nhanh chóng 
và đơn giản hơn

 

Trục thêu linh động

Màn hình cảm ứng màu 7” 
 Màn hình cảm ứng 7” với 260,000 màu

Việc chỉnh sửa mẫu ngay trên màn hình
trở nên đơn giản hơn  

Sắp xếp  thứ tự màu chỉ

Sắp xếp vị trí màu chỉ giúp hạn chế
việc thay chỉ nhiều lần đối với những
thiết kế nhiều màu sắc

405 mẫu thêu tích hợp

Mẫu thêu đa dạng từ mẫu hoa lá, 
monogram, khung,  bộ sưu tập quilting
Giúp bạn thỏa sức sáng tạo

Cổng USB

Hệ thống đánh suốt tích hợp

Hệ thống đánh suốt được tích hợp ngay trên 
thân máy, nhưng độc lập với quá trình thêu.
Người sử dụng có thể đánh suốt liên tục trong
lúc đang thêu sản phẩm

 

Nút chuyển thiết kế về
Đơn Sắc 

 
 

Chỉ với một phím bấm, bạn có thể
nhanh chóng chuyển đổi những thiết
kế nhiều màu về đơn sắc.

Vùng thêu lớn  
200 x 200mm (8" x 8")

Thêu những thiết kế lớn chỉ với
một lần lắp khung

20 fonts chữ  tích hợp
 

Đèn LED định vị  

Đèn LED hỗ trợ xác định vị trí thêu,
giúp bạn chọ chính xác vị trí mẫu thêu
trên sản phẩm

Bộ dụng cụ may chần tự do
(Phụ kiện mua ngoài)

Bộ dụng cụ may chần tự do giúp
chuyển đổi máy thêu VR thành
máy chần tự do 

 Khung 200 x 200 mm

 Khung 100 x 100  mm

  Bộ khung nhỏ gọn thích hợp để thêu túi hoặc tay áo

 
Khung 70 x 41 mm

 
Khung 50 x 50 mm

 
Khung 44 x 38 mm

 
Khung 33 x 75 mm

Tính năng chính

Phụ kiện mua ngoài
Khung thêu phẳng 

Thêu trên áo khoát hoăc
các vật liệu dày một cách
dễ dàng với kích thước lên đến
200 x 200 mm

.

Khung thêu nón

Thêu nón với vùng thêu 
lên đến 130 mm x 60 mm

 

Khung nhỏ 40 x 60 mm

Khung thêu lý tưởng để thêu 
chữ ký hoặc các họa tiết mổngam

 

Khung vừa
180 x 130mm 

 Khung thêu nên có để sử  dụng 
cho hầu hết các sản phẩm

Phần mềm PE-design 10 
và phần mềm PE-design Plus

Bàn mở rộng

Khung thêu kẹp

Là bộ khung thêu sử ụng để thêu
giày, găng tay, túi trong áo khoát...
Diện tích thêu 45 x 24 mm

 

Bàn để máy

Bàn để máy linh động và an toàn
Giúp giữ máy PR  trưng bày mẫu 
Các phụ kiện kèm máy và chỉ thêu

www.brother.com.vn
Brother International (Vietnam), Co. Ltd.

Khung đi kèm

Bàn mở  rộng giúp thêu những 
sản phẩm dày như chăn, ra,
áo khoát....

Phần mềm thiết kế thêu Brother 
đáp ứng những nhu cầu từ cơ bản
đến phức tạp. Từ những cá nhân 
mới bắt đầu sử dụng đến những
nhà thiết kế chuyên nghiệp.

Kết nối USB hoặc kết nối trực tiếp
với máy tính, giúp việc chuyển 
và lưu trữ dữ liệu dễ dàng và 
thuận tiện hơn.

Trục thêu linh động giúp bạn thêu
đến những vị trí giới hạn trên thành
phẩm nhưng ống tay áo, ống quần
giày, nón...



!

Định vị kim bằng đèn LED

Dễ dàng di chuyểnChức năng báo lỗi 
đảm bảo an toàn khi sử dụng

Hoạt động với hiệu quả cao Những chức năng khác

Đèn Led định vị được tích hợp 
Thuận tiện cho việc xác định điểm 
bắt đầu của mũi thêu hoặc khi bị đứt chỉ
Vị trí mũi kim rơi xuống sẽ được định vị
rõ bằng đèn LED cho bất kỳ sản phẩm
nào.

Máy thêu đã được trang bị đầy đủ
để sử dụng trong khi trọng lượng
chỉ 30.5 kg. Dễ dàng di chuyển

Với chức năng báo lỗi, màn hình sẽ 
xuất hiện cảnh báo khi thực hiện sai 
thao tác nhằm đảm bảo an toàn cho 
người sử dụng

Độ run thấp kể cả khi máy được vận hành
với vận tốc tối đa 1000 mũi/ phút, đảm bảo
hiệu quả sử dụng máy cao nhất

 Hệ thống đánh suốt tích hợp trên thân máy

  Khung thêu tối đa 200 x 200 mm 
 

Trục thêu linh động

Với trục thêu linh động, cho phép thêu thành phẩm ở 
những vị trí phức tạp như ống tay áo, ống quần, túi, giày...

Với thiết kế gọn nhẹ, tiết kiệm không gian làm việc

Hệ thống 4 ống chỉ

Hệ thống cơ giúp giữ những màu
chỉ tiếp theo, đảm bảo việc thay chỉ 
được thực hiện nhanh chóng.

Chức năng xỏ chỉ tự động

Việc xỏ chỉ tưởng chừng phức tạp,
trở nên cực kỳ đơn giản chỉ bằng
một phím bấm 

DÒNG MÁY THÊU VỚI NHỮNG ĐƯỜNG NÉT CHUYÊN NGHIỆP
TIẾT KIỆM DIỆN TÍCH VÀ THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG 

ĐƯA ĐẾN SỰ ĐA DẠNG VỀ CƠ HỘI KINH DOANH 
VỚI MÁY THÊU VR

NHỮNG SẢN PHẨM MÁY TỪ MÁY VR

Những loại hình kinh doanh được gợi ý:

Cửa hàng cung cấp cho trường học/Cửa hàng kinh doanh đồ thể thao/Của hàng chuyên về Gofts/Dịch vụ thêu tên
Thợ may/ cửa hàng may đo/Cửa hàng kinh doanh khăn tay, khăn tắm/Cửa hàng kinh doanh quà tặng/ quần áo trẻ em 
Cửa hàng kinh doanh quà tặng/Cửa hàng thêu logo, con  giống...

THỂ THAO

CỬA HÀNG

KINH DOANH

46.7cm

58 .9
cm

74
5.
cm

Màn hình LCD cảm ứng

Màn hình hiển thị  7”

  Khởi động nhanh  

405 mẫu thêu tích hợp

 20 fonts chữ tích hợp bao gồm chữ tiếng Nhật

 Hướng dẫn sử dụng ngay trên màn hình hiển thị

VR
Single-head Single-needle 
Embroidery Machine


