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Welkom terug!
Hopelijk heeft u van een fijne en relaxte vakantie
kunnen genieten!
Zoals altijd beginnen wij het nieuwe seizoen met
nieuwe producten, waar wij u graag kennis mee
willen laten maken in deze editie van Brothernews.
Verder staan er op ons Brother Solutions Center weer
nieuwe updates klaar voor PE Design 11 en
ScanNCut DX & uiteraard zijn er weer nieuwe leuke
gratis projecten voor ScanNCut.
Wij wensen u een goede start!
Met vriendelijke groet,

Brother Sewing Machines Europe GmbH

Innov-s A60 Special Edition:

Een nieuwe ‘sterspeler’ erbij!

o
o
o
o
o
o
o
o
o

60 Naaisteken, inclusief 6 knoopsgaten
Geavanceerde naaldinrijger - in 1 handeling
Helder en overzichtelijk LCD-display
Soepele draaiknop voor steekkeuze
Verstevigingssteek
Langere J-voet
Naaldstoppositie (omhoog/omlaag)
Tweelingnaald instelling
Geleverd met harde beschermkap

Adviesverk.prijs incl. BTW:

€ 499,-

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, D-61118 Bad Vilbel - Duitsland
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V5 Limited Edition ~ Nieuwe look & extra functie’s
Vertrouwde kwaliteit in een nieuw jasje!







652 naai- en decoratieve steken
Knoopsgaten tot 6 mm breed (voorheen 5 mm)
Naaivoet automatisch omhoog/omlaag
Borduurafmeting: 300 x 200 mm
Tekst aanpassen in meerdere regels

Adviesverk.prijs incl. BTW:

€ 4499,-

ScanNCut SDX2200D ~ met extra Disney magie!
Ontdek de nieuwe hobby snij- en tekenplotter: de ScanNCut SDX2200D:








1.435 ingebouwde ontwerpen, inclusief 132
Disney ontwerpen
Volledig zelfstandig werkend, geen pc nodig
Automatisch instelbaar mes – tot 3mm dikte
Ingebouwde 600 DPI scanner
WLAN – draadloze verbinding
Fluisterstil
Inclusief universele penhouder &
Rhinestone proefset

Adviesverk.prijs incl. BTW:

€ 799,-

© Disney

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, D-61118 Bad Vilbel - Duitsland
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PE Design 11: versie 11.10
Sinds kort wordt op het Brother Solutions Center een update voor PE Design, versie 11.10 aangeboden.
De meest recente softwareversie van iedere afzonderlijk toepassing is nu als volgt:
Layout & Editing
Design Center
Programmable Stitch
Creator
Design Database
Font Creator
Link
Stitch Design Factory

11.10
11.10
11.02
11.10
11.02
11.03
11.10

De update bevat de volgende toevoegingen:
[Layout & Editing] + [Design Center]:


Borduurraamherkenning (in het venster Ontwerpinstellingen): 272 mm x 272 mm
*beschibaarheid is afhankelijk van het model borduurmachine

[Layout & Editing]:






Verbeterde functionaliteit voor het opslaan van borduurgegevens (.pes) in een bestandstype voor
een voorgaande versie.
Verbeterde connectie via WLAN draadloos netwerk
Verbeterde functionaliteit voor gegevensoverdracht naar de machine via WLAN draadloos
netwerk
Verbeterde functionaliteit voor tijdens het invullen van een gebied, wanneer een satijnsteek,
vulsteek of geprogrammeerde vulsteek is gekozen als steektype.
Verbeterde functionaliteit voor het maken van borduurpatronen tijdens wanneer de kettingsteek is
opgegeven als lijnsteektype.

[Design Database]:


Verbeterde werking bij het verwijderen van meerdere geselecteerde bestanden

Download de update vanaf:
NL: https://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=nl&lang=nl&prod=hf_design11euk
BE: https://support.brother.com/g/b/producttop.aspx?c=be&lang=nl&prod=hf_design11euk

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, D-61118 Bad Vilbel - Duitsland
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SDX1000/SDX1200: versie 1.31
Op het Brother Solutions Center wordt update versie 1.31 aangeboden
voor de ScanNCut SDX1000 en SDX1200. Deze update bevat de
volgende toevoegingen:





Herkenning van nieuwe premium pakketten: Paperpiercing en
Kalligrafie Kit (*optionele accessoires – apart verkrijgbaar)
Partroon verwijderen in ‘Bewerken - inzoom-modus’
Groeperen/Groep opheffen & extra offset lijn (parallelle lijn)
toevoegen.
Verbeterde start functionaliteit vanuit ‘slaap-stand’.

Extra gedetailleerde informatie wort aangeboden in de aanvulling op de
handleiding.
Softwareupdate & aanvullende handleiding zijn te downloaden vanaf:

NL: https://support.brother.com/g/b/midlink_product.aspx?c=nl&lang=nl&site=pc&type2=47&targetpage=
18&prodlist=snc041&pcatid=42
BE: https://support.brother.com/g/b/midlink_product.aspx?c=be&lang=nl&site=pc&type2=47&targetpage
=18&prodlist=snc041&pcatid=42

CanvasWorkspace (Win/Mac): versie 2.2.0
Op het Brother Solutions Center wordt update versie 2.2.0 aangeboden voor CanvasWorkspace, te
installeren op de pc of Mac. Met daarin de volgende toevoegingen:




Verbeterde import van SVG bestanden
Berichtgevingen zijn gewijzigd
Algemene verbeterde functionaliteiten

Download de update vanaf:

NL:
BE:

https://support.brother.com/g/b/downloadend.aspx?c=nl&lang=nl&prod=hf_sdx1200euk&os=10014&
dlid=dlfh101594_000&flang=109&type3=10305
https://support.brother.com/g/b/downloadend.aspx?c=be&lang=nl&prod=hf_sdx1200euk&os=10014
&dlid=dlfh101594_000&flang=109&type3=10305
Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, D-61118 Bad Vilbel - Duitsland
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Gratis projecten:
Gratis te downloaden van CanvasWorkspace via https://canvasworkspace.brother.com/nl/Home
Of: via het op uw pc of Mac geïnstalleerde CanvasWorkspace programma (met internetverbinding).

Kussenovertrek
met zeemeermin

Taartplateau van
papier

Katten
bekerbeschermers

Leren schaapjes
boekenleggers

Kaartdecoratie met
foiling

Monsters
snoepdoosjes

Ritshanger in skul
(doodskop)p)

Halloween
skeletpoppetjes

Vleermuis in
Rhinstone

Winterkaart met
Tattered Lace
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