Facilita Pro 4432
Descrição do Produto
Máquina de costura mecânica de uso doméstico
Diferenciais
• 32 pontos (incluindo pontos flexíveis) e 01 casa de
botão em 1 passo.
• Braço livre que facilita a costura em mangas, punhos
e barras.
• Ajuste manual de pressão da sapatilha que permite
um ajuste fino da pressão para cada tipo de tecido.
• Estrutura interna de metal que aumenta a
estabilidade na costura.
• Base com revestimento em aço inox que protege a
base e facilita a passagem do tecido.
• Velocidade de até 1.100 pontos por minuto da
costura.
• Passador de linha na agulha que facilita a passagem
de linha pela agulha.
Recursos
• 32 pontos (incluindo pontos flexíveis) e 01 casa de
botão em 1 passo.
• Braço livre que facilita a costura em mangas,
punhos e barras.
• Costura com agulha dupla que faz costuras
paralelas e aplicações como nervuras.
• Ajuste manual de pressão da sapatilha que permite
um ajuste fino da pressão para cada tipo de tecido.
• Estrutura interna de metal que aumenta a
estabilidade na costura.
• Base com revestimento em aço inox que protege a
base e facilita a passagem do tecido.
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Velocidade de até 1.100 pontos por minuto da
costura.
Passador de linha para a agulha que facilita a
passagem de linha pela agulha.
Isola os dentes através de rebaixador que auxilia a
pregar botões, bordados livres e quilt.
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.

Acessórios da Máquina
• Sapatilha de Uso geral
• Sapatilha para Bainha Invisível
• Sapatilha para Casas de Botão
• Sapatilha para Pregar Botão
• Sapatilha para Pregar Zíper
• Abridor de Casas de Botão / Pincel de Limpeza
• Bobinas
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Chave de fenda
Embalagens de Agulhas
Feltro para o pino porta-retrós vertical
Guia de Costura
Pino porta carretel
Prendedor de carretel grande
Prendedor de retrós

Conteúdo da Embalagem
• Máquina de Costura
• Controlador de Velocidade
• Manual de Instruções com Certificado de Garantia
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Capa protetora
Acessórios da Máquina

Dados de Cadastro do Produto
Modelo
Voltagem
230049123
127V
230049423
220V
NCM

CST

CEST

8452.10.00

110

21.027.00

8452.10.00

110

21.027.00

Código EAN
7896785412274
7896785412281
Nacionalidade
Vietnã

Dimensões [mm]
Altura
Largura
Profundidade

Máquina
275
395
160

Embalagem
380
480
245

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.

Tipos de Pontos

Peso [kg]
Potência do Motor [W]

Líquido
6,4

Bruto
8,4
90

