TOYOTA

SUPERJ15WE
» 15 indbyggede sømme
» Ergonomisk symaskine
» Super til denim og kraftigt stof
» Kan sy igennem 12 lag stof
» Drop-in spole system
» QUICK GUIDE
» Let vægt - 4,9 kg.
» 3 års garanti

Toyota SUPERJ15 har i alt 15 indbyggede sømme, heriblandt pyntesømme, 3-trins knaphulssøm,
lige-sting, zigzag-sting, blind-sting osv.
Den kommer med en lang række funktioner, som gør syoplevelsen bedre for dig. Symaskinen er
f.eks. lavet i et ergonomisk design, så betjening er nemmere og din siddestilling bliver bedre.
Med den indbyggede nåletråder går trådningen, af SUPERJ15, som en leg. Symaskinen har
vandretliggende undertråd med gennemsigtigt låg, så du kan se når den mangler undertråd.
Denne symaskine er designet specielt til dig, som skal eller gerne vil kunne sy i kraftigt stof.
SUPERJ15WE kan sy igennem op til 12 lag stof. Den inkluderede trykfod er specielt fremstillet, til
at kunne sy igennem kraftigt stof, som for eksempel jeans.
Derudover har SUPERJ15WE en Quick Adviser, som er en indbygget guide der bl.a. viser hvordan
du spoler undertråd over, skifter nål osv. Denne sidder under en klap på symaskinen.
Med en vægt på kun 4,9 kg. er den nem at transportere.
Måske tænker du at Toyota kun er kendt for at lave biler? Men de lavede faktisk symaskiner før
de lavede biler. Toyota symaskiner er utroligt populære i f.eks. USA. Dette blandt andet fordi de
vægter funktionalitet, kvalitet, brugervenlighed og udseende utroligt højt, mens de også har
omtanke for miljøet.
Med denne symaskine medfølger bl.a. almindelige nåle, jeans nåle, diverse trykfødder,
undertrådsspoler, quilte-guide, lille skruetrækker, støvcover m.m.
SuperJ15WE fås også i sort.

3 års garanti!

Køb symaskiner hos Symaskiner.dk

Side 1 af 2

SPECIFIKATIONER FOR TOYOTA SUPERJ15WE

Sømme i alt

15

Antal nyttesømme

10

Antal overlock-/stræk-sømme

1

Antal pyntesømme

4

1-trins knaphul

Nej

4-trins knaphul

Ja

Indbygget alfabet

Nej

Fri-arm

Ja

Søm-valg

Ja, via drejehjul

Vandretliggende spole
Lodretliggende spole
Nåletråder

Ja
Nej
Ja

Maks. stinglængde

4 mm

Maks. stingbredde

5 mm

Trådspænding, manuel

Ja

Trådspænding, automatisk

Nej

Lys

LED

Flere nålepositioner ved ligesøm
Trådningssystem

Ja
Almindelig

Vægt i Kg.

4,9

Mål (mm)

410 x 198 x 294

Trådskærer

Ja

Quick Adviser

Ja

Hastighed

Max. 800 sting pr. minut
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