
Now for more ambitious  

Dòng máy nhỏ gọn với 
đường nét thêu chuyên nghiệp

 

•  Khung thêu 160 x 260 mm
•  138 mẫu thêu tích hợp
•  Màn hình LCD cảm ứng màu
•  Hệ thống suốt chỉ nhanh
•  Hệ thống xỏ chỉ tự động
•  11 font chữ tích hợp 

NV800E

Chức năng chính
•

 
Quản lý tất cả những tính năng 
của máy ngay trên màn hình cảm
ứng màu

•  Tình năng chỉnh sửa ngay trên
màn hình cảm ứng: kết hợp
xoay mẫu, thay đôi kích thước... 

•  Xem trước những mẫu thiết kế
với đầy đủ màu sắc và có thể
phóng to để xem chi tiết mẫu 
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Hoàn thành những mẫu

Với đầy đủ những tính năng của dòng máy thêu
chuyên nghiệp, NV800 giúp bạn hoàn thành những
mẫu thêu kích thước lớn trong thời gian ngắn 

thêu lớn trong thời gian ngắn 

Diện tích thêu lớn, lên đến
160 x 260 mm

•

•

•

850 mũi thêu/ phút (tương đương
tốc độ máy công nghiệp) giúp
bạn hoàn thành mẫu thêu 
nhanh chóng

Tự động chọn mẫu thêu vừa với
kích thước khung thêu (chọn 
kích thước khung muốn thêu,
máy sẽ tự động hiển thị những
mẫu thêu thích hợp)

• Tự động điều chỉnh độ căng chỉ 
phù hợp với vải

• Máy NV800E có bộ cảm ứng
chỉ trên và chỉ dưới, tự động
dừng máy khi bị đứt chỉ hoặc
hết suốt chỉ



11 font chữ tích hợp

 
 

Cổng kết nổi USB

 

Khung viền
10 khung thêu và 14
kiểu viền khác nhau

Hệ thống xỏ chỉ tự động

Mẫu thiết kế tích hợp
đa dạng
138 mẫu thêu tích hợp
bao gồm mẫu hoa, lễ hội, chữ...
và nhiều hơn nữa

Chỉnh sửa mẫu thiết kế

Dễ dàng chỉnh sửa mẫu
thiết kế ngay trên màn 
hình cảm ứng màu

Features  

and functions
Bring colour  
and style to life


