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COME IN

in Threes 
Chiếc máy chứa đựng cả thế giới  
 thêu thùa và hơn thế nữa!!

PHỤ KIỆN KÈM THEO

•  Chân vịt chữ J (trên máy) 

•  Chân vịt trang trí “N”

•  Chân vịt vắt sổ “G” 

•  Chân vịt vào dây kéo “I” 

•  Chân vịt lên lai giấu mũi “R” 

•  Chân vịt đóng nút “M” 

•  Chân vịt làm khuy “A” 

•  Chân vịt thêu “Q” 

•  Bộ kim

•  Kim   đôi

•  Suốt chỉ (trên máy) 

•  suốt chỉ đánh sẵn (4) 

•  Bọc suốt (4) 

•  Cắt chỉ 

•  Kéo 

•  Cọ làm sạch 

•  Dụng cụ đóng lỗ

•  tua vít

•  Tua vít tròn

•  Cọc chỉ phụ 

•  Nắp chỉ (lớn) 

•  Nắp chỉ (vừa) (trên máy) 

•  Nắp chỉ (nhỏ) 

•  Chỉ  (một cuộn chỉ nhỏ) 

•  Lưới bọc chỉ 

•  nắp suốt (trên máy) 

•  Bàn đạp

•  Khung thêu (vừa)  
10 cm (H) × 10 cm (W)  
(4 inches (H) × 4 inches (W))

•  Túi đựng phụ kiện

•  Túi cứng

•  Tấm thước đo khung

•  Hướng dẫn sử udngj

•  Hướng dẫn nhanh

•  Các mẫu thiết kế

PHỤ KIỆN MUA NGOÀI

Innov-is NV180 
Dòng máy may thêu đa năng 3-1 •  80 mẫu thiết kế tích hợp

•  181 mẫu đường may

•  Hiệu suất hoạt động vượt trội với thiết kế nhỏ gọn

•  Màn hình cảm ứng 3.7”

•  Cổng USB kết nối

Bộ hỗ trợ chần bông

Bao gồm: Bàn mở rộng, dụng cụ chần tự do, 
Dụng cụ dẫn chỉ,  chân vịt chần thẳng, chân
vịt chần tự do, chân vịt 1/4” với dụng cụ dẫn.

Khung thêu “S”

Khung thêu nhỏ, cho phép thêu những sản phẩm
kích thước nhỏ 60 x 20 mm, 47 x 25 mm or 27 x 33mm.

Với tính năng may, thêu và quilting (nghệ thuật 
ghép vải và chần bông), máy NV180 thể hiện sự nổi
trội về hiệu xuất hoạt động và khả năng sáng tạo.
Nếu bạn tìm kiếm một dòng máy đáp ứng hoàn hảo
những nhu cầu về cá nhân hóa hoặc gia tăng giá trị 
sản phẩm. Dòng máy NV180 là một sự lựa chọn 
tuyệt vời. 

NV180

www.brother.com.vn

Bộ   cọc   chỉ  10  màu

Bộ cọc chỉ gắn trên máy có thể gắn được 10 cuộn chỉ
trên thân máy, dễ dàng thay chỉ và sử dụng những 
màu chỉ chuyên dùng. 

Bộ chỉ  thêu 22 màu/ 40 màu

Bộ chỉ thêu brother được thiết kế đặt biệt cho
máy thêu. Sử dụng chỉ thêu brother sẽ giúp 
bạn có được sản phẩm thêu chất lượng với 
màu chỉ đa dạng và phù hợp.



in Threes in Threes 
MẪU ĐƯỜNG MAY,  MẪU  THÊU  

VÀ FONT CHỮ

Thổi bùng khả năng sáng tạo với 181 mẫu đường may,  

80 mẫu thiết kế thêu,, 140 khung thêu kết hợp  

10 font chữ thêu cùng với 4 font chữ may.  

KẾT HỢP MẪU

Dễ dàng kết họp mẫu thêu ngay trên màn hình chỉnh sửa. 

KÉO VÀ THẢ MẪU THÊU TRÊN MÀN HÌNH

Cho phép kéo và thả mẫu thêu trên màn hình để định vị  

và chỉnh sửa trên màn hình.

TÌNH NĂNG THIẾT KẾ ĐƯỜNG MAY ĐỘC QUYỀN BROTHER

Tự thiết kế mẫu đường may và sử dụng bên cạnh 181 mẫu may 

có sẵn

CỔNG USB

Dễ dàng nhập mẫu thêu thông qua USB

CHỈNH SỬA FONT CHỮ

Dễ dàng chỉnh sửa font chữ ngay trên màn hình
kết hợp với các khung thêu hoặc mẫu thêu.

 

MÀN HÌNH LED SIÊU SÁNG

Đèn LED tiết kiệm điện, dịu mắt hỗ trợ công việc  

may vá của bạn.

HỘP CỨNG BẢO VỆ ĐI KÈM

Bảo vệ máy của bạn trong quá trình di chuyển máy
và bảo quản máy.

Tính năng đa dạng + Hiệu suất mạnh mẽ = Khả năng sáng tạo không giới hạn 

HỆ THỐNG XỎ CHỈ TỰ ĐỘNG
 
 

Chỉ với một bước gạc, việc xỏ chỉ  

giờ đây trở nên hết sức đơn giản  

 

DIỆN TÍCH THÊU
Diện tích thêu 10x10cm cùng với khung thêu 

10x10 cm.

TÍNH NĂNG MAY VƯỢT TRỘI  
Với thiết kế chân vịt và bàn lừa dài hơn cho phép  

bề mặt vải tiếp xúc với bàn lừa tốt hơn, cải thiện  

chất lượng mũi may và khả năng may trên các vật
liệu khác nhau 

VÙNG MAY LỚN HƠN
 

Vùng thêu 15.5x 10.5cm dễ dàng may những 
 

sản phẩm lớn

 
 

MÀN HÌNH CẢM ỨNG MÀU

 

HIển thị toàn bộ mẫu thêu và may một cách sinh động

Hướng dẫn sử dụng ngay trên màn hình, giúp cho việc sử

dụng máy trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.


