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Het is herfst! Met alle prachtige
kleurveranderingen in de natuur en
bijbehorende kortere dagen.
Dat betekent ook dat het weer tijd is om na te
denken over de voorbereidingen voor de
feestdagen. Voor je het weet.. is het alweer
zover!
In deze editie besteden we aandacht aan de nieuwste accessoires voor
ScanNCut, waarmee de meest originele creaties gerealiseerd kunnen worden.
Verder ook: Updates voor de Innov-is V-serie en PR-borduurmachines
Met vriendelijke groet,

Brother Sewing Machines Europe GmbH

Paperpiercing Starter Kit – CADXPPKIT1

Uniek op markt!

Super stijlvolle decoraties op kaarten maak je met de unieke
Paperpiercing Starter Kit. Bestaande uit 30 perforatie figuren,
omrandingen en symbolen om direct mee aan de slag te gaan!
Waarom uniek? Omdat geen enkele andere snijplotter
beschikt over deze perforatie-functie.
Inclusief:






Twee paperpiercing perforatiepennen (0,4 & 0,8 mm)
Een houder voor de paperpiercing pennen
Een speciale mat
Een activatiekaart (activeren via CanvasWorkspace)
Een proefset kaart & envelop

Compatible met ScanNCutDX (SDX1000/SDX1200/SDX2200D)

Adviesverk.prijs incl. BTW:

€ 79,90

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, D-61118 Bad Vilbel - Duitsland
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Kalligrafie Starter Kit – CADXCLGKIT1
Schrijf de mooiste teksten en spreuken in sierlijke
kalligrafiestijl. Met verbluffende resultaten!
Inclusief:
 Een activatiekaart (activeren via CanvasWorkspace)
Waarbij u beschikt over:
1 lettertype (Italic)
20 gekalligrafeerde figuren & slogans
10 kaders en omrandingen
 Houder voor kalligrafiestift
 Een kalligrafie afstellingsmal
 Een proefset kaart & envelop

Adviesverk.prijs incl. BTW:

€ 59,90

Compatible met ScanNCutDX (SDX1000/SDX1200/SDX2200D)

Smalle universele penhouder – CAUNIPLH2
Zeg het met woorden!
Voor fineliners, gelpennen en gewone pennen met een
smallere doorsnede van:7,9 – 9,6 mm
Adviesverk.prijs incl. BTW:

Inclusief:

€ 17,90

 Smalle universele penhouder
 Afstellingsmal voor smalle universele penhouder
Compatible met ScanNCut CM-serie en SDX-serie

En voor een totaal overzicht van alle
ScanNCut acessoires...
Kunt u terecht op onze website bij de ScanNCut accessoires catalogus.
Te vinden op: https://sewingcraft.brother.eu/nl-nl/accessoires
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Innov-is V-serie: versie 4.01
Op ons Brother Solutions Center is sinds kort een update voor de Innov-is V-serie beschikbaar.
Met daarin:
 Verbeterde functionaliteit voor het bedienen van de muis

Download de update vanaf:
NL: https://support.brother.com/g/b/productlist.aspx?c=nl&lang=nl&q=Innov-is V3
BE: https://support.brother.com/g/b/productlist.aspx?c=be&lang=nl&q=Innov-is V3

PR670E: versie 1.06
PR1050X: versie 1.25
Op ons Brother Solutions Center is sinds kort update 1.06 voor de PR670E
beschikbaar.
Met daarin:
 De functie om steken voor- of achteruit te gaan in het
borduurpatroon in de modus Handmatige kleurvolgorde is verbeterd
Update versie 1.25 voor de PR1050X bevat:
 De functie om steken voor- of achteruit te gaan in het
borduurpatroon in de modus Handmatige kleurvolgorde is verbeterd
 Het afspelen van instructievideo’s is verbeterd (stabieler).

Download de update voor de PR670E vanaf:
NL: https://support.brother.com/g/b/downloadtop.aspx?c=nl&lang=nl&prod=hf_pr670eeuk
BE: https://support.brother.com/g/b/downloadtop.aspx?c=be&lang=nl&prod=hf_pr670eeuk
Download de update voor de PR1050X vanaf:
NL: https://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=nl&lang=nl&prod=hf_pr1050xeuk
BE: https://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=be&lang=nl&prod=hf_pr1050xeuk
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