
•  Máy vắt sổ 3-4 chỉ/ 2 kim

•  Dễ dàng xỏ chỉ 

•  Hệ thống chỉ dưới đơn giản  

•
 

Bàn lừa lệch bước, vắt sổ trên nhiều chất liệu 

•
 

Cuốn biên tròn nhanh chóng

•
 

Đèn LED chiếu sáng vùng may

MÁY VẮT SỔ 2104D

Máy Vắt Sổ 2104D
Dòng máy vắt sổ lý tưởng hỗ trợ:
•  May nối và viền vải
•  Cuốn biên tròn
•  Trang trí



Contact:

Để biết thêm chi tiết,  vui lòng truy cập vào websit: www.brother.com.vn

Máy vắt sổ 2104D

Những mũi may chuẩn

Mũi vắt sổ 3 chỉ 5mm

Cuốn biên trònMũi vắt sổ 3 chỉ 2.8mm

Chân vịt mua ngoài

Chân  vịt  đính  thun
Dùng  để  may   kẹp  thun  hoặc  nhún  thun 

Chân vịt viền ống
Dùng  để   may  kẹp  dây  gân  ống  

Chân vịt đính cườm
Dùng  để  đính  cườm  hoặc  dây  kim  tuyến

Chân vịt may nhún
Dùng để vừa may, vừa nhún vải
Trong một thao tác

Nút điều chỉnh sức ép chân vịt

Đèn LED chiếu sáng vùng may

Phụ kiện được cất giữ ngay trên thân
máy

Đường dẫn chỉ 4 màu hỗ trợ xỏ chỉ

Bàn may phẳng có thể chuyển qua
free arm để may ống tay, ống quần...

Bộ điều chỉnh nằm bên tay phải
Thuận tiện cho việc sử dụng

May nối vải bằng chân vịt dấu mũi
Mua ngoài

Cuốn iên dẹp

Lên lai dấu mũi - Chân vịt dẫu mũi  
Mua ngoài

Viền gân - Chân vịt dấu mũi
Mua ngoài

Mũi vắt sổ 4 chỉ

www.brother.com

Chức năng cơ bản

•  Cắt và may mũi vắt sổ 3 hoặc 4 chỉ

•  Sử dụng kim may gia đình

•  Hệ thống chỉ dưới đơn giản (lower loopers)

•  Đường dẫn chỉ 4 màu, hỗ trợ việc xỏ chỉ

•  Đường vắt sổ hoàn hảo và chuyên nghiệp trên tất cả các loại vải

•  Độ rộng mũi chỉ từ 5-7mm

•
 

Bàn lừa lệch bước hạn chế nhăn vải trên tất cả các chấ liệu

•  Dao cắt có thể thu vào được

•  Bàn may phẳng/ may ống (Free arm)

•  Đèn LED chiếu sáng vùng may

•  Hệ thống chống xoắn chỉ và tách biệt hai kim giúp nâng cao 
chất lượng đường may

•  Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển

•  Có thể điều chỉnh sức ép chân vịt

 •

 

Đa dạng phụ kiện, hỗ trợ  may đa năng

•

 

Bộ  phụ  kiện  đi  kèm

•

 

Phụ kiện được cất giữ ngay trên thân máy

•

 

Túi chống bụi

•

 

DVD hướng dẫn


