Starlet 6660
Descrição do Produto
Máquina de costura eletrônica de uso doméstico
Diferenciais
• 56 pontos (incluindo pontos flexíveis) e 04 casas de
botão
• Braço livre que facilita a costura em mangas, punhos
e barras.
• Estrutura interna de metal que aumenta a
estabilidade na costura.
• Passador de linha na agulha que facilita a passagem
de linha pela agulha.
• Ajuste da largura e comprimento dos pontos.
Recursos
• 56 pontos (incluindo pontos flexíveis) e 04 casas de
botão
• Máquina eletrônica com facilidade na seleção e
utilização dos pontos.
• Braço livre que facilita a costura em mangas,
punhos e barras.
• Costura com agulha dupla que faz costuras
paralelas e aplicações como nervuras.
• Estrutura interna de metal que aumenta a
estabilidade na costura.

Acessórios da Máquina
• Embalagem de Agulhas
• Bobinas
• Pino Porta-retrós Vertical
• Feltro para o Pino Porta-retrós Vertical
• Prendedor de Retrós e Carretel
• Abridor de Casas/Pincel para limpeza

Conteúdo da Embalagem
• Máquina de Costura
• Controlador de Velocidade
• Cabo Elétrico

Modelo
230077123
230077423

Dados de Cadastro do Produto:
Voltagem
Código EAN
127V
7896785411451
220V
7896785411468

Garantia do Produto: 01 (um) ano
Importante: Este é um produto desenvolvido apenas para
utilização doméstica, não sendo adequado para utilização
profissional e/ou intensiva.

•
•
•
•

Velocidade de até 700 pontos por minuto da
costura.
Passador de linha na agulha que facilita a
passagem de linha pela agulha.
Ajuste da largura dos pontos que permite fazer os
pontos com larguras variadas.
Ajuste do comprimento do ponto que permite
fazer os pontos com comprimentos variados.

•
•
•
•

Chave de Fenda
Chapa Isoladora dos Dentes
Sapatilha para Pregar Zíper
Sapatilha para Casas de Botão

•
•
•

Capa Protetora
Manual de Instruções com Certificado de Garantia
Acessórios da Máquina

Dimensões [mm]
Altura
Largura
Profundidade
Peso [kg]
Potência da Máquina [W]

Máquina
329
425
211

Embalagem
380
465
273

Líquido
6,7

Bruto
7,7

65

Tipos de Pontos

