TOYOTA

JCB15
» 15 indbyggede sømme
» Nem at betjene
» Friarm
» 3 års garanti
» Vælg søm via stort drejehjul
» Quick Adviser
» Stor syoverflade

Toyota JCB15 er en rigtig dejlig symaskine med 15 indbyggede sømme inklusiv et 4-trins
knaphul.
Når du skal tråde JCB15, følger du blot pilene som er printet på symaskinen. Så kommer du
aldrig helt galt afsted. Det samme gælder, når du skal spole undertråd over. Dette er også
printet på symaskinen, som en hjælp til dig som er usikker på, hvordan det fungerer.
For at gøre det mere overskueligt at vælge en af de 15 sømme, har JCB15 et stort hjul som du
blot drejer på. Drej hjulet indtil den ønskede søm står ud for mærket over hjulet.
Det kan være rigtig svært at sy ærmer, bukseben eller lignende, fordi pladsen er trang. På JCB15
kan du afmontere den lille tilbehørsæske og benytte friarmen. Det gør det nemmere for dig, at
komme til.
Alt i alt, får du altså en symaskine, som er super nem at betjene. Og bliver du i tvivl om noget,
har du altid en lille guide ved hånden. Det er den såkaldte Quick Adviser, som er en lille
opslagsguide der sidder på symaskinen bag en låge. Derved behøver du hverken manual eller
Google når du har brug for hjælp til betjening af symaskinen.
Toyota lavede symaskiner før de lavede biler og har fra start fokuseret på funktionalitet og
æstetik. Siden da har Toyota fortsat gjort fremskridt og vægter kvalitet, brugervenlighed,
miljøbevidsthed og udseende utroligt højt.
Tilbehør: Diverse trykfødder, skruetrækker, opsprætter, 2 spoler, standardnåle, jeans-nål,
jeans-kit, jersey-nål, m.m.

3 års garanti.
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SPECIFIKATIONER FOR TOYOTA JCB15

Sømme i alt

15

Antal nyttesømme

10

Antal overlock-/stræk-sømme
Antal pyntesømme

Nej
5

1-trins knaphul

Nej

4-trins knaphul

1

Indbygget alfabet

Nej

Fri-arm

Ja

Søm-valg

Via drejehjul

Vandretliggende spole

Ja

Lodretliggende spole

Nej

Nåletråder

Nej

Maks. stinglængde

4

Maks. stingbredde

5

Trådspænding, manuel

Ja

Trådspænding, automatisk

Nej

Lys

Ja

Flere nålepositioner ved ligesøm

Ja

Trådningssystem

Almindelig

Vægt i Kg.

4,8

Mål (mm)

412 x 192 x 292

Trådskærer

Ja

Quick Adviser

Ja
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