
• Μεγάλη επιφάνεια
κεντήματος  200 x 200mm 

• Μέχρι και 1000 βελονιές το λεπτό
• Αυτόματο πέρασμα στην βελόνα
• Ελεύθερο ράψιμο
• Διαλογή χρωμάτων κλωστής

VR 

VR
Μονοβέλονη κεντητική με 
δυνατότητα ελεύθερου κεντήματος 
και ελεύθερου ραψίματος.



Η VR είναι μια εντελώς νεα ιδέα στο 
κέντημα. Για πρώτη φορά, οι λάτρεις του 
κεντήματος μπορούν να αγοράσουν μια 
μηχανή που συνδυάζει εμπορικά 
χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα με 
εύκολη στη χρήση τεχνολογία και 
προηγμένα επίπεδα προσαρμογής, όλα 
στην άνεση του σπιτιού σας.

Αναλάβετε μεγάλα έργα 
χρησιμοποιώντας την κεντητική 
επιφάνεια 200 x 200mm, που σας 
παρέχει το δημιουργικό κενό για να 
σχεδιάσετε το σχέδιο χωρίς όρια.

Η λειτουργία διαλογής χρώματος 
κλωστής επιτρέπει λιγότερες αλλαγές 
κώνων και μπορεί να μειώσει 
σημαντικά το χρόνο που απαιτείται
για να ολοκληρώσετε ένα πολύχρωμο 
κέντημα.

Η VR είναι η πρώτη μας 
μονοβέλονη κεντητική μηχανή 
με ελεύθερο μπράτσο

Χαρακτηρηστικά
• Εύκολη πρόσβαση στο μασούρι

• Μεγάλη επιφάνεια κεντήματος

• Ελεύθερο μπράτσο

• Δείκτης LED για κεντράρισμα της
βελόνας

• 3 Χόνια εγγύηση

• Δυνατότητα ραψίματος σε
ελεύθερη κίνηση



• Η περιοχή κεντήματος  200 x 200mm 
σας επιτρέπει να δημιουργήσετε 
μεγάλα σχέδια χωρίς να χρειάζετε να 
ξανα-τελαρώσετε.

• Στείλτε τα δικά σας σχέδια στην 
μηχανή είτε από ένα USB stick είτε 
από τον υπολογιστή σας, χρησιμο-
ποιώντας τις δυο θύρες. Μετά 
χρησιμοποιήστε την μεγάλη οθόνη 
αφής 7”, 260,000 χρωμάτων για να 
καθρεπτίσετε, περιστρέψετε, αλλάξετε 
το μέγεθος ή να προσθέσετε κείμενο 
σε ένα σχέδιο γρήγορα και εύκολα.

• Η διαλογή χρωμάτων κλωστής 
μπορεί να ελλαχιστοποιήσει τις 
αλλαγές χρωμάτων κλωστής σε 
πολύχρωμα σχέδια, μειώνοντας 
τον χρόνο κεντήματος.

• Δείτε ακριβώς που θα πέσει η 
βελόνα και ρυθμίστε με ακρίβεια την 
θέση του σχεδίου με  τον δείκτη 
LED.

Η VR σας δίνει την δυνατότητα να 
ξεκλειδώσετε τις κεντητικές σας ικανότητες. 
Ο ακαταμάχητος συνδιασμός των 
χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων της 
πραγματικά απελευθερώνουν την 
δημιουργηκότητα σας, φερνοντας αυξημένα 
επίπεδα αποδώσεων και μοναδικότητα στα 
έγα σας.
Η ομαλή λειτουργία της VR αποδίδει 
έως και 1000 βελονιές ανά λεπτό, με 
μηδενικό συμβιβασμό στην ποιότητα. Η 
κεντητική επιφάνεια 200 x 200mm σας 
επιτρέπει να αναλάβαιτε μεγάλα και 
περίπλοκα σχέδια, χωρίς να χρειάζεται 
να ξανα-τελαρώσετε.
Ο δείκτης LED σας βοηθάει να πετύχετε 
τέλεια τοποθέση σχεδίου στο ύφασμα, 
δείχνοντας σας ακριβώς που θα πέσει η 
βελόνα.  

Αντιμετωπήστε διαφορετικά έργα με 
μια πικοιλία από επιλογές σε κεντητικά 
τελάρα, περιλαμβάνοντας πολλές 
επιλογές.  
Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να 
εκτιμήσετε την δουλειά σας και τα 
χρώματα κάτω από τον ζωηρό, φυσικό 
σε όλο το φάσμα LED φωτισμό.
Η διαλογή χρωμάτων κλωστής σημαίνει 
ότι θα κάνετε λιγότερες αλλαγές 
χρωμάτων κλωστών και όταν κάνετε θα 
γίνονται γρηγορώτερα και πιο αποδοτικά 
από άλλες μονοβέλονες μηχανές.
Περισσότερη δημιουργία, λιγότερος 
κόπος - ο αισθητήρας μασουριού θα 
σας πει πότε η κάτω κλωστή έχει 
σπάσει ή έχει τελειώσει. Κάθε στιγμή 
έχετε πρόσβαση στο μασούρι χωρίς να 
αφαιρείτε το έργο σας από την μηχανή.

Το τελάρο για καπέλα που φαίνεται είναι προαιρετικό.

Ανάπτυξη της δημιουργικότητας



• Ακούσαμε την κοινωνία
κεντημάτων και δώσαμε στην
VR την διάσημη κεντητική
περιοχή των 200 x 200mm -
ιδανική για μεγαλύτερα έργα,
quilting και ράψιμο.

• Επιλέξτε ανάμεσα σε 20
ενσωματωμένες γραμματοσειρές,
περιλαμβάνοντας και την  Cyrillic.

Περαστήρι βελόνας
Το περαστήρι κλωστής στην βελόνα κάνει εύκολο και 
γρήγορο το πέρασμα για να αρχίσετε το επόμενο σας 
σχέδιο. Απλά ακολουθήστε τους οδηγούς κλωστής και 
πατήστε το κουμπί για να περάσετε την βελόνα.

Ενσωματωμένος βοηθός 
Ο οδηγός στην οθόνη σας καθοδηγεί για εγκατάσταση 
και βασική λειτουργία για να σας βοηθήσει να πάρετε 
τα μέγιστα από την VR σας.

Αισθητήρες για την πάνω και κάτω κλωστή
Οι αισθητήρες της πάνω και κάτω κλωστής σας 
ειδοποιούν όταν μια κλωστή σπάσει ή τελειώσει.

Διάφορα μεγέθη τελάρων
Απολαύστε διάφορους τύπους και μεγέθη τελάρων, 
περιλαμβάνοντας κυλινδρικά τελάρα για T-shirts και 
πετσέτες κλπ. Μεγάλα τελάρα γιa καπιτονέ, τελάρα για 
μικρά πορτρέτα και τοπία - τέλεια για κάθετες και 
οριζόντιες τσέπες.

Η VR σας προσφέρει πρόσβαση σε 305 
ενσωματωμένα σχέδια περιλαμβάνοντας 
Vintage, Trendy και Floral αλφάβητα. 
Απολαύστε την προσωπική σας πινελιά 
με 20 ενσωματωμένες γραμματοσειρές 
και εξερευνήστε διαγράμματα κλωστής 
από τους κορυφαίους κατασκευαστές 
κλωστής - απλά επιλέξτε μάρκα και το 
χρώμα που ταιριάζει θα εμφανιστεί.

Εισάγετε τα δικά σας σχέδια μέσα από 
τις 2 θύρες USB, επιτρέποντας σας να 
φορτώσετε από ένα USB stick ή 
συνδέστε την σε ένα υπολογιστή. 

Μετά χρησιμοποιήστε την έγχρωμη οθόνη 
αφής 7” -Η οθόνη δίνει την δυνατότητα για 
καθρέπτισμα, περιστροφή, αλλαγή 
μεγέθους, αλλαγή χρώματος και κείμενο σε 
πολλές γραμμές.
Προσθέστε προσωπικές πινελιές σε 
πράγματα όπως πετσέτες, τσάντες 
θαλάσσης, ρούχα εργασίας, πολλά 
περισσότερα.
Η VR δίνει στο έργο σας ένα 
επαγγελματικό τελείωμα με την δική σας 
προσωπικότητα, επιτρέποντας σας να 
δημιουργήσετε το δικό σας σχέδιο και 
δώστε λάμψη σε κάθε υλικό.

305 Ενσωματωμένα σχέδια,
               άπειρες δυνατότητες



Απολαύστε quilting και ράψιμο σε ελεύθερη κίνηση

• Με το σετ ελεύθερου κεντήματος
που περιλαμβάνεται, η VR μπορεί
εύκολα να μετατραπεί σε μια
μηχανή ελεύθερης κίνησης

• Προσθέστε ''ζωγραφιές'' στα καπιτονέ
σας για να πετύχετε κάτι δικό σας.

• Δημιουργήστε τα δικά σας σχέδια 
ράβοντας προς όποια κατεύθυνση 
θέλετε.

• Η ελεύθερη κίνηση σε μεγάλα έργα 
είναι ή καπιτονέ είναι εύκολη αφού 
η κίνηση δεν περιορίζεται όπως 
στις κοινές ραπτομηχανές.

• Το μεγάλο τραπέζι προέκτασης που
περιλαμβάνεται υποστηρίζει το ύφασμα
κατά το ράψιμο και προσφέρει μεγάλη
επιφάνεια εργασίας.

• Ρυθμίστε διάφορες κάθετες θέσεις που 
πέφτει η βελόνα για να ταιριάουν με το 
έργο ή τον τρόπο που θέλετε να κάνετε 
ελεύθερο κέντημα.

• Εύκολα ρυθμίστε την μέγιστη ταχύτητα
ραψίματος χρησιμοποιώντας την
ρύθμιση ταχύτητας στην οθόνη, ή
προγραμματίστε και αποθηκεύστε δυο
ρυθμίσεις ταχύτητας.

• Περιλαμβάνεται και πατήστρα για τον
έλεγχο της ταχύτητας και έτσι
μπορείτε να συγκεντρωθείτε και με τα
δυο σας χέρια στο έργο σας.

• Χρησιμοποιώντας την λαβή ελεύθερης 
κίνησης που περιλαμβάνεται σας 
επιτρέπεται να κουνάτε το ύφασμα 
εύκολα για ομαλό ελεύθερο κέντημα.



Ξεκλειδώστε την προσωπικότητα σας και τις πραγματικές 
κεντητικές σας δυνατότητες με επαγγελματική 
λειτουργικότητα καλωσορίζοντας την VR

Ενα επαγγελματικό αποτέλεσμα  
με προσωπική πινελιά



Δείκτης LED για τέλεια τοποθέτηση 
βελόνας
Ο δείκτης LED κάνει εύκολο να δείτε 
ακριβώς που θα πέσει η βελόνα, 
επιτρέποντας σας να τοποθετήσετε το 
έργο σας γρηγορότερα και με 
περισσότερη ακρίβεια από ποτέ.

Εισαγωγή κειμένου σε πολλές 
γραμμές 
Επιτρέπει να εισάγονται πολλαπλές 
γραμμές κειμένου χωρίς χειροκίνητη 
επανατοποθέτηση.

Εύκολη πρόσβαση στο 
μασούρι
Εύκολη αλλαγή μασουριού χωρίς να 
χρειάζεται να βγάλετε το τελάρο.

Ανεξάρτητο γέμισμα του μασουριού 
Το ενσωματωμένο ανεξάρτητο μασουριστήρι 
είναι γρήγορο και εύκολο. Σας επιτρέπει να 
γεμίσετε ένα νέο μασούρι ενώ η μηχανή 
κεντάει.

Μεγάλη έγχρωμη LCD οθόνη αφής
Εύκολη επεξεργασία και ρύθμιση 
κεντητικών σχεδίων, πρόσθεση 
γραμμάτων, αλλαγή μεγέθους, κ.α. από 
την οθόνη αφής. 

305 Ενσωματωμένα σχέδια
Μεγάλη ποικιλία ενσωματωμένων 
σχεδίων περιλαμβάνοντας Ελληνικό και  
foralαλφάβητο, διακοσμητικά και 
καπιτονέ (quilt) σχέδια.

Βάση για 4 κώνους
Η VR είναι εξοπλισμένη με βάση για 4 
κώνους. Ιδανική για γρήγορες αλλαγές 
χρωμάτων.  

Μεγάλη περιοχή 
κεντήματος  200 x 200mm 
Δημιουργήστε μεγάλα κεντητικά 
σχέδια χωρίς να χρειάζεται να 
ξανα-τελαρώσετε.

Κέντημα ελεύθερου μπράτσου
Κεντήστε σε τσέπες, μανίκια, μπατζάκια, 
κ.α.

Διαλογή χρώματος κλωστής
Ρυθμίστε την σειρά με την οποία τα 
πολύχρωμα κεντητικά σχέδια θα 
κεντηθούν - μειώστε αλλαγές της 
χρώματος και ελαττώστε τον χρόνο 
κεντήματος.

Θύρες USB 
Βάλτε ένα USB memory stick ή 
συνδέστε απευθείας στον 
υπολογιστή για να στέλενετε 
κεντητικά σχέδια στην VR.

Μετατροπέας σχεδίων σε 
μονόχρωμα
Πατήστε ένα πλήκτρο για να κεντήσετε 
ένα πολύχρωμο σχέδιο με ένα χρώμα.

20 Ενσωματωμένες 
γραμματοσειρές
Ενα μεγάλο εύρος από ενσωματωμένες 
γραμματοσειρές για να δώσετε την δική 
σας πινελιά στα έργα σας.

Σετ για κέντημα ελεύθερης κίνησης
Μετατρέψτε την VR σε κεντητική 
ελεύθερης κίνησης για quilting και 
ράψιμο σε ελεύθερο κέντημα.

Χαρακτηρηστικά και Λειτουργίες



Κεντητικά τελάρα που περιλαμβάνονται
• Τελάρο  200 x 200mm (8" x 8")
• Τελάρο 100 x 100mm (4" x 4")
• Τελάρα τύπου S - Ιδανικά για

κεντήματα σε τσέπες και μανίκια 
70 x 41mm (2.75" x 1.61") 
50 x 50mm (1.97" x 1.97") 
44 x 38mm (1.73" x 1.49")  
33 x 75mm (1.29" x 2.95") 

Τελάρο Flat
Μπουφάν και άλλα χοντρά υλικά θα 
κεντηθούν πιο εύκολα στο τελάρο 
flat, που είναι 200 x 200mm.

Τελάρο με περιθώριο 180 x 100mm 
Κεντήστε όμορφα συνεχόμενα σχέδια 
κε περιθώριο, Ιδανικό για μεγάλη 
ποικιλία έργων από ένδυση μέχρι και 
καλύμματα επίπλων. (Προτείνεται η 
χρήση του τραπεζιού προέκτασης.)

Σετ κυλινδρικού κεντήματος
Κεντήστε σχεδόν ότι είναι κυλινδρικό. 
Κυλινδρικό τελάρο με 90mm πλάτος 
και 80mm ύψος. Το υλικό θα πρέπει 
να έχει τουλάχιστον 100mm ανοικτής 
διαμέτρου.

Πρόγραμμα PE-Design 10 
και PE-Design Plus
Η οικογένεια κεντητικών 
προγραμμάτων Brother, 
προσφέρουν ισχυρές δυνατότητες 
για να ταιριάζουν τόσο σε αρχάριους 
όσο και σε επαγγελματίες.

Σετ τελάρου με δαγκάνα 
Το σετ τελάρου με δαγκάνα είναι 
ιδανικό για κέντημα σε παπούτσια, 
εσωτερικές τσέπες μπουφάν, 
μανσέτες, γάντια και πολλά άλλα.
(Μέγεθος 45 x 24mm.)

Προαιρετικά αξεσουάρ

Βάση μηχανής
Αυτή η κινητή βάση κρατάει με 
ασφάλεια την VR σας και παρέχει  
άφθονο χώρο αποθήκευσης για 
αξεσουάρ και κλωστές.

Τελάρο για καπέλα
Κεντήστε στα καπέλα σας χωρίς κόπο. 
Η περιοχή κεντήματος είναι 130mm x 
60mm ύψος.

Σετ κυκλικά τελάρα
Το σετ περιλαμβάνει 3 τελάρα:
• Μικρό 100mm
• Μεσσαίο 130mm
• Μεγάλο 160mm




