
200 mm x 300 mm borduurgebied 

Hoge resolutie LCD touchscreen 

Vooruitstrevend natuurlijk verlichtings-

systeem 

Variabele snelheid van 400 tot 1000 

steken per minuut 

Automatisch naaldinrijgsysteem 

25 ingebouwde lettertypen

2 USB poorten

Bereik snel en gemakkelijk 
professioneel borduurresultaat 
met de PR-650 

PR-650  
borduurmachine

PR-650



Geavanceerd natuurlijk 
verlichtingssysteem
De ingebouwde LED verlichting voorziet 
uw werkgebied van effectief, natuurlijk 
licht.

Zes naalden

Borduur meerkleurige borduurontwerpen snel 
en eenvoudig. De automatische kleurwissel 
biedt u de mogelijkheid van te voren kleuren 
op volgorde te programmeren. Het boven- en 
onderdraad afknipsysteem zorgt ervoor dat 
u geen tijd verliest aan het afknippen van de 
draad wanneer het borduren klaar is.

Exclusief automatisch 
naaldinrijgsysteem

Druk simpel de automatische 
naaldinrijgtoets in en de bovendraad zal 
door de naald geregen worden. Het kan 
niet eenvoudiger!

Veelzijdig, snel en professionele afwerking…
De PR-650 heeft alle functies die u ook in de Brother huishoudelijke borduurmachines 

terugvindt. Daarnaast beschikt de machine over de snelheid en afwerking van een 

commerciële machine en deze combinatie maakt de PR-650 ideaal geschikt voor 

degenen die er over denken om thuis een borduurbedrijf te starten. Het LCD scherm 

met grote kijkhoek, heeft een levendig, glashelder en zeer kleurrijk beeld, waarop u 

voorbeelden van ontwerpen bijna onmiddellijk kunt bekijken in hoge resolutie - bijna 

3 keer sneller dan onze voorgaande modellen! U zult de PR-650 ervaren als een zeer 

gebruiksvriendelijke machine en genieten van de uitermate eenvoudig bediening.



Applicatie functie

Creëer gekleurde applicaties, perfect 
voor badges en medaillons.

25 ingebouwde lettertypen

Benut het eenvoudig te gebruiken LCD 
touchscreen en verfraai uw projecten 
met een scala aan lettertypen en tekst 
effecten. Dit geeft u de mogelijkheid 
om de meest uiteenlopende en 
originele ontwerpen te maken.

Inclusief borduurringen

Kies de ideale borduurring uit de 4 
verschillende maten, die bij de PR-650 
geleverd worden. (200 mm x 300 mm,
130 mm x 180 mm, 100 mm x 100 mm
en 40 mm x 60 mm)

Bewerken op het scherm

Krachtige functies inclusief het 
arrangeren van teksten, patroon rotatie 
per 1%, vergroten en verkleinen en de 
mogelijkheid om ontwerpen te combineren 
en letters toe te voegen.

Verschillende nieuwe functies 

Borduren in 1 kleur: Converteer 
een meerkleurig ontwerp naar een 
enkelkleurig ontwerp.
Randenfunctie met puntmarkering.

Cilinderarm 

De cilinderarm maakt het makkelijk om 
items zoals petjes, tassen, mouwen, 
broekspijpen etc. te borduren.



Cilinder frame*

Borduur vrijwel alles dat cilindrisch van 
vorm is.  Het cilinderframe is 90mm 
breed en 80mm hoog. De opendiameter 

van het te borduren materiaal moet ten 

minste 100mm zijn. (bestelcode: PRCL1)

* Los verkrijgbaar

MACHINE TYPE:    1 kop, cilinder arm, zes naalds

BORDUURSNELHEID:   1000 steken per minuut

LEEST VOLGENDE BESTANDEN: .pes, .dst en .phc

FORMAAT:     512(B) x 589(D) x 586(H)mm

VERSCHEPINGSGEWICHT:  55 kg

GEWICHT:     37 kg

VEREIST WATTAGE:     220~240V

SPOELTYPE:    groot formaat 

Cap frame* 

Borduur uw caps probleemloos. Het 
borduurgebied is 130mm x 60mm 
(bestelcode: PRCF3)

OPTIONELE ACCESSOIRES 

MECHANISCHE SPECIFICATIES

PE-Design 7/8 & PE-Design Lite*

De software familie van Brother bestaat 
uit PE-design Lite en PE-design 7 en 8, 
welke krachtige functies geschikt zijn 
voor zowel beginners als professionals.

Borduurring*

Op eenvoudige wijze jassen en andere 
dikke kledingstukken borduren. Het 
frame heeft een borduurgebied van  
300mm x 200mm.

Contact:

Brother International (Nederland) BV 
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen 
Tel: +31(0)20 – 545 12 51 Fax: +31(0)20 – 643 64 95 
Website: www.brother.nl 

Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd 

handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde 

handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.


