A80
DÒNG MÁY MAY ĐIỆN TỬ CAO CẤP BROTHER A80
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
SẼ MANG ĐẾN CHO BẠN TRẢI NGHIỆM MAY VÁ
ĐỘT PHÁ NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

“Nút thắt mũi - lock stitch”
cho phép khóa mũi may trang trí
khi bắt đầu và kết thúc đường may

Tính Năng Đa Dạng
Năng Động Và Mạnh Mẽ
Dễ Sử Dụng

“Nút nâng và hạ kim” :
hỗ trợ thao tác nâng hạ kim nhanh chóng
bạn có thể may 1 mũi bằng cách nâng hạ kim 2 lần

“Thanh điều chỉnh tốc độ”:
Cho phép điều chỉnh tốc độ
may. Bạn không phải lo lắng
hay bất ngờ về tốc độ của máy.

“Nút lại mũi” giúp đường may
của bạn chắc chắn hơn

Trục kim được cải tiến chắc chắn hơn
giúp việc may vải dày (jean, simili..)
trở nên đơn giản

“Hộc cất giữ phụ kiện may”
bạn không lo thất lạc các chân vịt
cũng như các phụ kiện may cần thiết

Hệ thống xỏ chỉ tự động tiên tiến chỉ với thao tác
nhấn đơn giản

Chỉ dưới được lắp đơn giản theo hướng dẫn trên
thân máy, mọi thứ đã sẵn sàng. Bạn không cần
phải lấy chỉ dưới lên.

AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

ỨNG DỤNG HỖ TRỢ

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 2 NĂM

Máy may A80 được tích hợp cảm biến
tự động bật chế độ an toàn. Kim sẽ
không hoạt động khi bạn thay suốt
hay vệ sinh máy.

Với ứng dụng “Brother SupportCenter”
Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy:
- Video hướng dẫn sử dụng cơ bản
- Video may ứng dụng
- Hướng dẫn sử dụng (tiếng anh)
- Bảng các mũi đường may
- Bảng hướng dẫn kim và chỉ

Với chế độ bảo hành chính hãng,
bạn có thể thỏa sức sử dụng mà
không lo đến vấn đề hỏng hóc
hay phụ tùng thay thế

BẢO HÀNH
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NĂM

Với các nút bấm khởi động, bạn có thể thỏa sức
may vá ở bất cứ đâu mà không cần bàn may
cố định.

Nút điều chỉnh tốc độ hỗ trợ bạn chọn tốc độ sử
dụng máy phù hợp. Dễ dàng sử dụng và cực kỳ
an toàn.

Tính Năng Đa Dạng
Tính Năng Cơ Bản
Số mẫu đường may

80 đường may cơ bản và hoa văn trang trí

Mẫu khuy 1 bước tự động

8 mẫu khuy

Điều chỉnh độ rộng, thưa của mũi chỉ Có (rộng 1-7mm, thưa 0-5mm)
Điều chỉnh độ rộng, thưa của khuy

Có (rộng 3-6mm, thưa 0.2-1 mm)

Cách chọn mũi may

Nút xoay

Kích thước màn hình LCD

62 x 23.5mm

Nút hạ bàn lừa (Dùng để chần tự do) Có
Đánh suốt tự động

Có

Chế độ may kim đôi

Có

Đèn LED tiết kiệm điện

Có

Hộp bảo vệ

Nhựa cứng

http://www.brother.com.vn - www.facebook.com/brothervn - Hotline: 1900 6062

