Confidence 7640
Descrição do Produto
Máquina de Costura para uso Doméstico

Recursos
 131 pontos (incluindo pontos flexíveis).
 8 casas de botão em 1 passo.
 01 fonte de letra costurada.
 Braço livre que facilita a costura em
mangas, punhos e barras.
 Mesa extensora que amplia a área de
trabalho.
 Controle manual de velocidade, que ajusta
a velocidade sem utilizar o pedal.
 Tecla "Start/Stop" ("Iniciar/Parar") que
aciona a máquina sem utilizar o pedal.
 Memória para guardar as sequências de
pontos.
 Estrutura interna de metal, que aumenta a
estabilidade na costura.
Acessórios da Máquina
 Sapatilha para uso geral
 Sapatilha para zíper
 Sapatilha para casa de botão
 Sapatilha para costurar botão
 Sapatilha para bainha invisível
 Sapatilha para ponto acetinado
 Sapatilha para transporte duplo
 Abridor de casas/ pincel para limpeza

Conteúdo da Embalagem
 Máquina de Costura
 Controlador de Velocidade (Pedal)
 Cabo de Energia
 Mesa Extensora
 Manual de Instruções com Certificado de
Garantia














Iluminação através de LED, que melhora a
visualização e não esquenta.
Velocidade da costura é de até 800 pontos
por minuto.
Isola os dentes através de rebaixador, que
auxilia a costurar botões, bordados livres e
quilt.
Passador de linha na agulha, que facilita a
passagem de linha pela agulha.
Tecla da posição de parada da agulha no
tecido, que permite girar o tecido sem
perder o último ponto.
Alça para tornar o transporte mais fácil.
Máquina auto volt que funciona em 127
ou 220V.





Embalagem com agulhas
Prendedor de carretel (grande e pequeno)
Bobinas
Chave de fenda (para remover chapa da
agulha)
Pino porta carretel auxiliar
Feltro para o pino porta carretel auxiliar
Suporte para o cartão de pontos





Acessórios da Máquina
Cartão com os pontos
Capa protetora (flexível)

Dados de Cadastro do Produto:
Modelo
230130123

Voltagem
Auto volt

Código EAN
7896785412076

NCM
84521000

Garantia do Produto: 1 (um) ano
Importante: Este é um produto desenvolvido apenas
para utilização doméstica, não sendo adequado para
utilização profissional e/ou intensiva.

Tipos de Pontos

Dimensões [mm]
Altura
Largura
Profundidade

Peso [kg]
Potência da Máquina [W]

Máquina

Embalagem

278
457
192

356
531
288

Líquido
5,7

Bruto
8,1
70

