
300 × 100 mm (12 × 4 in)
180 × 100 mm (7 × 4 in)

PR1000e PR655 VR

90 × 80 mm (3.5 × 3 in)
PR1000e PR655 VR

Φ100 mm (4 in) (dia)
Φ130 mm (5 in) (dia)
Φ160 mm (6 in) (dia)

PR1000e PR655 VR

200 × 200 mm (8 × 8 in)
PR1000e PR655 VR

300 × 200 mm (12 × 8 in)
200 × 200 mm (8 × 8 in)

PR1000e PR655 VR

V: 700 až 1000 mm (27.5 to 40 in) 
Š: 800 mm (31.5 in)
H : 590 mm (23 in)

PR1000e PR655 VR PR1000e PR655 VR

Ideální pro vyšívání kontinuálních vzorů (záclony , sukně ..)

Bordurovací rámeček (Border Frame)

Ideální pro vyšívání válcových dílů ( nohavice, rukávy)

Válcovitý rámeček (Cylinder Frame)

Rámeček pro optimalizaci šití

Kulatý rámeček (Round Frame)

Čvercový rám pro quiltovací vzory

Quiltovací rámeček (Quilt Frame)

Přebytek materiálu se Vám už nedostane do vyšívací plochy

Plochý rámeček (Flat Frame)

Materiál rozprostřeme mimo rám do horní části i do stran

Vyšívací stojan (Embroidery Stand)

Kulatý tvar umožňuje nasměrovat rámeček na všechny strany

Exkluzivní stojan s dostatečným prostorem pro uložení různých doplňkůÚhledně uložené rámečky a ramena Dostatek místa pro uložení i 
širokého stolku

Prostor pro upevnění přídavných rámů
Díl napneme na speciálním rámu

Snadné zarovnání vzoru deky se čvercovým rámem

Čtvercový tvar rámu je také ideální pro 
plánování quiltovacích vzorů

I velké kusy tkaniny mohou být položeny na horní 
straně ramene

VR nabízí šicí prostor 200 mm × 200 mm 

Jednoduše vyšijeme kontinuální vzory na velké kusy tkaniny

VR nabízí vyšívací rozsah 180 mm × 100 mm

Rám lze otevřít v jednom kroku Jednoduše posuneme 
látku i na upnutém rámu

1. USB-velikost hardwarového klíče
2. VYLEPŠENO! Průvodce vyšíváním a zpřehlednění menu
3. Náhledy miniatur designů na obrazovce
4. Inteligentní uspořádání barev
5. Fonty jsou doplněny názvem a doporučenou velikostí
6. Možnost výběru materiálu na který  budeme vyšívat
7. VYLEPŠENO! Vylepšená funkce převodu na fotosteh
8. Skrývání a řazení objektů
9. VYLEPŠENO! Průvodce tvorbou aplikací
10. VYLEPŠENO! Funkce SPLIT - ruční vyklikání objektů

PE-DESIGN® 10
Vyšívací software

Rozšiřte své tvůrčí možnosti a zefektivněte práci s novým softwarem 
PE-DESIGN® 10. PE-Design® 10 má opravdu "Perfektních 10" 
vylepšených funkcí. Využít ho můžeme jak pro domácnost, tak i pro 
podnikatelskou činnost.

Top 10 funkcí

Rozviňte tvůrčí možnosti svého vyšívacího stroje

4-jehlová vyřezávací sada (Cutwork Kit)

Tato 4-jehlová Vyřezávací sada "Cutwork Kit" ve spolupráci vyšívacího 
stroje a PE-Design® softwaru umožní vyřezávat a vyšívat, například 
aplikace, nášivky ..

Snadno navlečeme rukávy košile, kalhoty, tašky a další válcovité tvary




