
PR655

• 300 x 200 mm vyšívací plocha

• ASV LCD dotykový dispej s vysokým rozlišením 
• Moderní přirozený systém osvětlení 
• Variabilní rychlost 400 až 1000 stehů/min.

• Automatický navlékač 
• 28 fontů písma

• LED ukazatel

PR655
Vyšívací stroj

Dosažení profesionální výšivky
snadno a rychle



Všestrannost, rychlost
                a profesionální výsledek

PR655
VVVyyyšššííívvvaaacccííí
ssstttrrrooojjj

PR655 v sobě zahrnuje veškeré
uživatelské prvky, společně s 
rychlostí a profesionálním 
výsledkem řadí tento komerční 
model mezi ideální pro ty, kteří
přemýšlí o možnosti začít podni-
kat ve vyšívání.
Širokoúhlý HD LCD displej 
nabízí jasné křišťálově čisté
zobrazení.Vysoké rozlišení zajiš-
ťuje okamžité zobrazení návrhů
na výšivku.
Úprava jasu dovoluje dokonalé
pasivní zobrazení.
Co je však důležité, fantastický,
profesionální výsledek s pomocí
jednoduchého využití PR655.

6 jjjeeehhheeelll
Vícebarevná výšivka rychle a snadno.
Automatická změna barvy ve výšivce.

EEExxxkkkllluuuzzziiivvvnnnííí   aaauuutttooommmaaatttiiiccckkkýýý   nnnaaavvvlllééékkkaaaččč   nnniiitttěěě
Jednoduše dtisknete tlačítko navlečení
a nit bude navlečena do jehly.

MMMooodddeeerrrnnnííí   pppřřřiiirrrooozzzeeennnééé   ooosssvvvěěětttllleeennnííí
LED osvětlení pracovní plochy.



ÚÚÚppprrraaavvvaaa   vvvzzzooorrruuu   nnnaaa   dddiiissspppllleeejjjiii
Rychlá úprava velikosti, umíspění
vzoru a pod.

VVVšššeeessstttrrraaannnnnnééé   ppprrrvvvkkkyyy
Jednobarevné výšiky. 
Snadný převod vícebarevné výšivky 
na jednobarevnou.

28 Fontůůů   pppííísssmmmaaa
Jednoduchá tvorba nápisů a pod.

RRRyyyccchhhlllééé   
               pppooouuužžžiiitttííí   
                           vvvýýýšššiiivvvkkkyyy



MMMooožžžnnnooosssttt   ppprrrooopppooojjjeeennnííí   aaažžž   čččtttyyyřřř
PPPRRR666555000///666555555   aaa   PPPRRR111000000000

VVVčččeeetttnnněěě   vvvyyyšššííívvvaaacccíííccchhh   rrrááámmmeeečččkkkůůů
 PR655  
(300 x 200 mm, 180 x 130 mm, 
100 x 100 mm, 60 x 40 mm).

ÚÚÚzzzkkkééé   rrraaammmeeennnooo

LED ukazzzaaattteeelll   ppprrrooo   pppeeerrrfffeeekkktttnnnííí   pppooozzziiiccciii   jjjeeehhhlllyyy

Více efektivní,
   více kreativní

Hledání nové úrovně použití v 
komerčním a hobby vyšívání, 
s pomocí nových prvků.
Flexibilní, rychlé a precizní 
vyšívání.
Nový LED ukazatel umožňuje
pracizní umístění výšivky.
Vyšívání všeho od sportovních,
pracovních triček až po čepice
a klobouky.

NNNooovvvýýý   ssseeennnzzzooorrr   rrrááámmmeeečččkkkůůů
Více možností pro upevnění 
různých sad na vyšívání.
/boty, klobouky, čepice a pod./



Typ stroje:                                             Jednohlavý, šestijehlový vyšívací stroj. 
Vyšívací rychlost:  1,000 stitches per minute
Formát pro výšivku:  pes, .dst and .phc
Rozměry:  512(W) x 589(D) x 586(H)mm
Váha:  37 kgs (Shipping weight: 55 kgs)
Elektrické napájení:        220~240V
Cívka typ:  L-size

MMMeeeccchhhaaannniiiccckkkááá
ssspppeeeccciiifffiiikkkaaaccceee

PR655

PPPrrrvvvkkkyyy   aaa   vvvýýýhhhooodddyyy PR-series

Počet jehel Vícebarevné vyšívíní snadno a rychle 6 10

A ž   1,000 stehů/min. 
Variabilní rychlost 400 až 1000 st./min. u čepic 400 až 600 st./min.  

Velká vyšívací plocha
Možnost tvorby kreativních vyšívacích vzorů.

300 x 200 360 x 200

Velký přehledný LCD 
dotykový displej

Jasné zobrazení, rychlá a snadná editace vyšívacích vzorů.
 

Exkluzivní navlékač nitě
do jehly

Stisknutím tlačítka pro návlek jednoduše navlečete nit do jehly.
 

Automatický odstřih nití
Automatický odstřih horní a spodní nitě.

 

Uložené fonty písma
Sestavení textu snadno a rychle.

28 28

Uložené vyšívací vzory
Rychlá a snadná tvorba vlastních projektů.

25 Designs 110 Designs

Úprava vzoru na 
displeji

Změna velikosti, umístění, otáčení vzoru a pod.
 

Tvorba vlastního stehu
Na displeji jednoduše vytvoříte svůj vlastní steh.

 

Funkce pro aplikace Tvorba kreativních, barevných nášivek.  

Jednobarevné vyšívání Rychlé a snadné vytvoření jednobarevné výšivky.  

USB porty 
(2x Host, 1x Slave)

USB , PC propojení.
 

Schopnost propojení Propojení až čtyř PR650/655 a PR1000.  

Seskupení
Možnost seskupení několika výšivek..

 

Vpřed/ vzad Možnost posunu ve stezích vpřed, vzad.
+/- 500 
stitches

+/- 1,000 
stitches

Systém stojanu na nitě
Jednoduchý návlek nití

Standard Flexible

Stůl Velký přídavný stůl na rozměrné výšivky. Optional 

Umístění výšivky Jednoduše s pomocí? LED pointer Camera

Funkce kamera
Umístění výšivky s pomocí kamery.



LED ukazatel  LED ukazatel, precizní umístění výšivky. 

LED indikátor barvy nitě

LED barevné osvětlení stojanu nitě.



Manuální pořadí barev Manuální nastavení pořadí barev nitě. 

Pevné nastavení rychlosti Individuální nastavení rychlosti. 

PPPrrrvvvkkkyyy VVVýýýhhhooodddyyy PR655 PR1000e



UUUpppííínnnaaacccííí   sssaaadddaaa   rrrááámmmeeečččkkkůůů 1 & 2
Vyšívání bot, vnitřních kapes saka

manžet, rukavic a mnohem více.

Velikost vyšívací plochy45 x 24 mm

PPPrrrooošššííívvvaaacccííí   rrrááámmm 200 x 200 mm    PPPllloooccchhhýýý   rrrááámmm   333000000   xxx   222000000   mmmmmm...BBBooorrrddduuurrrooovvvýýý rááámmm   300 x 100 mm

PE-Design Software

Sada na rukááávvvyyy   aaa   nnnooohhhaaavvviiiccceee

PPPřřřííídddaaavvvnnnýýý   ssstttůůůlll

KKKuuulllaaatttééé   rrrááámmmeeečččkkkyyy
• Small 100 mm
• Medium 130 mm
• Large 160 mm

Příslušenství k dokoupení

PR podstavec

Sada na čččeeepppiiiccceee
 Velikost výšivky až 130 mm x 60 mm .

PR cutwork kit
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S
pe

ci
fi c

at
io

n 
co

rr
ec

t a
t t

im
e 

of
 g

oi
ng

 to
 p

rin
t.

B
ro

th
er

 is
 a

 re
gi

st
er

ed
 tr

ad
em

ar
k 

of
 B

ro
th

er
 In

du
st

rie
s 

Lt
d.

 B
ra

nd
 p

ro
du

ct
 n

am
es

 a
re

 re
gi

st
er

ed
 tr

ad
em

ar
ks

 o
r 

tr
ad

em
ar

ks
 o

f t
he

ir 
re

sp
ec

tiv
e 

co
m

pa
ni

es
. P

rin
te

d 
in

 U
K

 2
01

3.
09

. #
P

R
65

5_
E

N
 

Šicí technika Brother s.r.o., Svatoplukova 4329/47
796 01 Prostějov, Tel.:582 333 211

www.brother-sici-stroje.cz   


