TOYOTA

OEKAKI50G
» 50 indbyggede sømme
» Kan frihåndsbrodere
» Trådbredden kan styres med
» pedalen
» Kan sy igennem 12 lag stof
» LED-skærm
» Toyotas topmodel
Mange dekorative sømme

Toyotas ?Oekaki? er en serie af symaskiner tilegnet at frihåndsbrodere. Oekaki er japansk og
betyder ?at tegne?.
Med denne symaskine, som er Toyotas topmodel, kan du virkelig udfolde din kreativitet og
sætte dit eget personlige præg på dit arbejde. Alt du skal gøre, når du vil i gang med at
frihåndsbrodere, er at trykke på ?Oekaki?-knappen som sidder på symaskinen.
Ydermere har du mulighed for selv at styre trådbredden med din fod, via den medfølgende
pedal. Pedalen virker således, at hvis du ønsker stor trådbredde, trykker du pedalen helt ned og
hvis du ønsker smal trådbredde, trykker du kun let på pedalen. Alletiders legetøj der gør det
lettere for dig at være kreativ.
Lad fantasien løbe frit med de 50 indbyggede sømme, bl.a. 3 forskellige typer knaphuller, zigzag,
blindsting, stræksømme, pyntesømme, m.m.
Derudover har denne symaskine også mulighed for at ri dine projekter, så du slipper for at finde
fingerbøl, nål og tråd frem selv.
Ligesom Super Jeans-modellerne, kan Oekaki-modellen også sy igennem 12 lag stof uden
besvær og kan ligeledes sy med ekstra kraftig tråd.
Justerbar trådspænding, trådlængde og -bredde.
Indbygget nåletråder og LED-skærm.
Maximum hastighed: 650 sting pr. minut.

3 års garanti.
Her på symaskiner.dk finder du også Oekaki-symaskinen i 4 andre farver.
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SPECIFIKATIONER FOR TOYOTA OEKAKI50G

Sømme i alt

50

Antal nyttesømme

12

Antal overlock-/stræk-sømme
Antal pyntesømme

5
30

1-trins knaphul

3

4-trins knaphul

Nej

Indbygget alfabet

Via frihåndsbrodering

Fri-arm

Ja

Søm-valg

Elektronisk

Vandretliggende spole
Lodretliggende spole
Nåletråder

Ja
Nej
Ja

Maks. stinglængde

4 mm

Maks. stingbredde

5 mm

Trådspænding, manuel
Trådspænding, automatisk

Ja
Nej

Lys

Ja

Flere nålepositioner ved ligesøm

Ja

Trådningssystem

Almindelig

Vægt i Kg.

5,7

Mål (mm)

470 x 234 x 294

Trådskærer

Ja

Quick Adviser

Ja

Hastighed

Max. 650 sting pr. minut
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