
creative ambition 640
naai- en borduurmachine

WIJ VIEREN 160 JAAR
Al 160 jaar ontwikkelt PFAFF® hoogwaardige naaimachines die zich onderscheiden door hun 

moderne uiterlijk, superieure prestaties en ultieme ontwerpvrijheid.  
De nieuwe, limited edition PFAFF® creative ambition™ 640 naai- en borduurmachine is een 
eerbetoon aan 160 jaar PFAFF®. Deze elegante machine is ontworpen voor zowel naai- als 

borduurliefhebbers, biedt gebruiksvriendelijke functies en wordt geleverd met 
Embroidery Intro Software voor PC* en - zolang de

voorraad strekt - een jubileumset met 5 BONUS naaivoeten.

1.

Half-automatische 
draadinsteker
Nieuw type draadinsteker. 
Werkt sneller, is robuuster 
en eenvoudiger te 
bedienen.

3.

Inclusief software*
Premier+™ 2 Intro software 
voor PC - perfect voor als u 
nieuw bent met borduren of er 
weer mee begint.

2.
Exclusieve jubileumset
met 5 bonus naaivoeten: 
Smalle kantstikvoet voor IDT™-
systeem; Blinde ritsvoet; Paspel-
voet; Soutachevoet voor IDT™-
systeem en Open applicatievoet 
voor IDT™-systeem.

* In de Engelse taal.



Hoge borduursnelheid
Met de hogere borduursnelheid 
voltooit u de borduurmotieven sneller 
terwijl u toch de kwaliteit en precisie
behoudt die u verwacht.

• Eenstaps-knoopsgat
• 29 Naaldposities
• Naaldstop boven/onder
• Inclusief twee 

borduurlettertypes
• Borduurmotieven schalen
• Rondom borduurmotief 

rijgen

• Gewicht: 13kg
• Afmetingen:

Lengte: 480mm 
Breedte: 193mm 
Hoogte: 300mm

Groot borduurgebied
Borduur uw eigen, persoonlijke 
creaties met de grote creative™ 
MASTER HOOP van 240 x 150 
mm.

Het originele IDT™-systeem
Het ingebouwde dubbele transport 
van PFAFF® transporteert nauw-
keurig alle soorten stof van boven- 
en onderaf zodat u steeds weer 
perfecte steken krijgt. 

101 Fantastische borduur-  
motieven
Kies uit een groot aantal borduur-
motieven van hoge kwaliteit. 

Naaien uit de vrije 
hand
Bevestig de optionele free-motion
naaivoet voor eenvoudig quilten 
en meanderen uit de vrije hand.

Prachtige 7mm-steken
Kies uit 150 steken, inclusief nuttige 
steken, knoopsgaten, quiltsteken, 
naaldkunststeken, cordonsteken, 
decoratieve steken en steken voor
optionele naaivoeten.

Overige functies

TOP EIGENSCHAPPEN vervolg

Uw PFAFF® dealer:Of u nu net begint met naaien of al langer enthousiast 
bent, dit prachtige eerbetoon aan 160 jaar PFAFF® heeft 
alle naai- en borduurfuncties die u nodig heeft om uw 
creativiteit de vrije loop te laten.
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* In de Engelse taal.




