Ervaar perfectie in
combinatie met creativiteit,
dankzij de unieke Brother
technologie

Innov-is XE1
Borduurmachine

Innov-is XJ1

Naai- en borduurmachine

Creativiteit en professionele technologie in perfecte harmonie
Speciaal ontworpen voor de creatieveling met een eindeloze
fantasie en die verlangt naar uiterste precisie, keer op keer.
• Perfecte positionering met My Design Snap‑App
• Creëer op ieder moment van de dag, op het grote HD LCDkleuren touchscreen (25,7 cm) met 5 verschillende lichtinstellingen
• 727 prachtige naai- en decoratieve steken en 4 lettertypen (XJ1)
• 727 borduurpatronen, waaronder Disney-ontwerpen,
monogrammen en knoopsgaten (XJ1 en XE1)
• Inclusief 24 instructievideo’s - word een ‘Stellaire professional’ in
een mum van tijd
• Ultra rechte en nauwkeurige steeklijnen dankzij de laser
geleidelijnen
• Tot 1050 steken per minuut - enorm snel naaien en borduren
• Extra groot borduurgebied van 360 x 240 mm

Creëer unieke borduurpatronen

Stel moeiteloos uw borduurpatronen samen. Voeg
eigen teksten toe, roteer, spiegel, vergroot of verklein
met behoud van de juiste steekdichtheid.

Uitgebreide bewerkingsfuncties

Meer ontwerpen met meer snelheid
Dankzij de hoge borduursnelheid van 1050 steken per minuut zijn uw
projecten sneller klaar, met superieure eindresultaten.

Breng uw tekst tot leven met de gebruiksvriendelijke
tekstbewerkingsfuncties. Buig, lijn uit of pas de tekst
direct aan op het grote touchscreen van de Stellaire.

Speel met uw favoriete kleuren

Laat u verrassen door de kleurnuance functie. Kies het
borduurpatroon en bepaal uw lievelingskleuren – en
bekijk het resultaat! Bewaar de 9 meest favoriete
kleurcombinaties.

Uitgebreid kleurenpalet

Omdat kleur ertoe doet, hebben wij het beschikbare
aantal garenmerken zo uitgebreid mogelijk gemaakt
met een breed scala aan kleuren.

Heldere aanduiding met LEDpointer

Dankzij de borduurvoet met LED-pointer ziet u exact
waar uw borduurpatroon start en de naald in de stof
gaat.

Moeiteloos meanderen

Voeg met één druk op de knop meandersteken toe
rondom het borduurpatroon.

Meer dan 700 fantastische
borduurpatronen om uit te
kiezen!

Zet uw mooiste ervaringen om in prachtige creaties
Voor de meest ambitieuze naailiefhebbers laat de Stellaire XJ1 alle wensen uitkomen!

Dankzij de meest recente innovatieve technologie naait u met gelijkmatige steken van
hoogwaardige kwaliteit, kaarsrechte lijnen met een constante steeklengte.

Belangrijke kenmerken:
• ICAPS-sensorsysteem – detecteert doorlopend
de stofdikte terwijl u naait en past de
persvoetdruk aan. Zorgt voor constante
steeklengtes ongeacht variaties in stoflagen.
• Geavanceerde, gemotoriseerde
dubbeltansportvoet– direct instelbaar vanaf het
scherm. Voor uiterst perfecte resultaten van dikke
denim tot glad satijn.
• Laser geleidelijn* – projecteert een rechte lijn op
de stof die u als richtlijn tijdens het naaien kunt
gebruiken. Ideaal voor zomen, plooien en koord
verwerkingen.
• Verstevigingssteek – met een druk op de knop
naait u afhechtsteken aan het begin en het einde
van de naad. Bij decoratieve steken stopt de
machine automatisch nadat de steek volledig is
uitgevoerd.
• Helder en overzichtelijke indeling – Via het
kleuren touchscreen heeft u de volledige controle
over uw ontwerp-, naai- en borduurwerk.
• Groot aanbod aan knoopsgaten (1-staps) tot 6
mm breed.
• Automatische persvoet – gaat omlaag zodra u
start met naaien en weer omhoog zodra u stopt.
• My Custom Stitch™ – ontwerp uw eigen
decoratieve steken rechtstreeks op het LCDkleuren touchscreen.
*
KLASSE
1 LASERPRODUCT
/ Normen:60825-1:2007
IEC 60825-1:2007
en IEC
*CLASS
1 LASER
PRODUCT / Laser Notices:IEC
and IEC 60825-1:2014
60825-1:2014 specificaties
specifications

Ontdek het enorme aanbod van naai- en
decoratieve steken en lettertypen:
• 577 decoratieve steken
• 150 naaisteken
• 4 lettertypen – 3 alfabetten & 1 cyrillisch
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Uw ontwerpen komen tot
leven op het grote,
kristalheldere LCD-kleuren
touchscreen (25,7 cm) met
HD-beeldkwaliteit.
Intuïtieve gebruikersinterface
Hoe minder gedoe, hoe meer tijd voor het
maken van mooie creaties. Daarom beschikt
u over een gebruiksvriendelijke interface met
grote pictogrammen. Door de snelle processor bewerkt u snel en makkelijk direct op het
beeldscherm.
Zoom- en aanpassingsfuncties
Voor haarfijne bewerkingen kunt u inzoomen
tot 800% (in My Design Center) en tot 200%
in alle andere functies. Dankzij de hoge
schermresolutie blijven de kleuren en lijnen
helder en levendig.
Mild voor de ogen
De verbeterde LED verlichting beschikt over
vijf standen. Zo vindt u gemakkelijk het juiste
verlichtingsniveau en hebt u zo min mogelijk
last van schittering en schaduwen.
Instructievideo‘s
Wilt u iets weten? Met tot wel 24 instructievideo‘s is de Stellaire ideaal voor zowel
beginnende als gevorderde creatievelingen.
Van basishandelingen tot borduren en
onderhoud. En via de USB-poorten kunt u
zelfs uw eigen MP4
video‘s bekijken of
toevoegen.

Helder, scherp en haarfijn

Ruimte om te
creëren

Dankzij het ruime werkgebied (286 x 127 mm vanaf
naald) kunt u maken wat u
maar wilt. Geniet van de
comfortabele werkruimte
tijdens het maken van quilts
en gordijnen, bruidsjurken
of winterjassen.

Maak spectaculaire creaties

Het extra grote borduurraam van 240 x 360 mm
geeft u grootse ruimte voor
uw borduurontwerpen.
Speel naar hartelust met
uw borduurmotieven in het
grote borduuroppervlak tot
u de gewenste combinatie
heeft gemaakt, en borduur
het geheel in één keer uit.
Dankzij rubberen strips aan
weerszijden van de binnenring, blijft de stof perfect op
zijn plaats. Dat voorkomt
verschuivingen en zorgt
voor borduurwerk met een
perfect eindresultaat.

286 mm vanaf

*Grote verlengtafel is optioneel verkrijgbaar.

de naald

Dromen over Disney
Fantaseren over een wereld vol Disney
figuren... Die droom kunt u nu
waarmaken.
De Stellaire met 101 Disney-borduurpatronen brengt de magie van Disney
direct in huis. Denk aan favoriete
personages als Mickey Mouse, Goofy
en Pluto en lievelingsfiguren uit Frozen,
Finding Nemo en Cars – ze staan klaar
om omgetoverd te worden tot draagbare creaties voor het hele gezin.
Disney blijft fascineren. Al sinds vele
jaren biedt Brother producten aan
waarbij Disney een rol speelt. Wij
vervolgen daarom graag dit succesvolle
avontuur!

© Disney
© Disney/Pixar

Disclaimer – De inbegrepen Disney-borduurpatronen zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er wordt geen licentie verleend voor commercieel gebruik van deze patronen en dergelijk gebruik is te allen tijde strikt verboden.

Uiterste perfectie binnen handbereik
Perfect borduren is nog nooit zo gemakkelijk geweest met
My Design Snap‑app van Brother.

Exacte positionering* vanaf uw
smartphone of tablet
Met My Design Snap-app op uw smartphone of tablet
kunt u borduurwerk snel, eenvoudig en precies plaatsen.
Span uw stof in het borduurraam, neem een foto van de
stof en verzend het beeld draadloos naar uw Stellairemachine.
De Stellaire neemt zelfs het denkwerk van u over!
Dankzij de extra optie, waarbij u simpelweg een
positioneringssticker op de plaats plakt, waar het u
borduurpatroon wilt borduren. Zodra de foto is gemaakt
en verzonden naar de machine, zal de Stellaire het
borduurpatroon exact voor u op de juiste positie, in de
juiste richting plaatsen. Gemakkelijker kan het niet!
Het exacte positioneringssysteem van de Stellaire levert
altijd strakke en professionele borduurresultaten op – wat
u ook maakt, tekent of uploadt.

Het is super eenvoudig:
1. Maak een foto
2. Converteer
3. Borduur
*Afhankelijk van het materiaal of de foto kan het beeld op het LCD-scherm in sommige
gevallen licht afwijken van het werkelijke resultaat.

Perfectie in de achtergrond
Gebruik uw stof als achtergrond en maak nieuwe ontwerpvariaties op het grote beeldscherm. Zo ontstaan er
opnieuw eindeloos creatieve mogelijkheden.
Maak simpelweg een foto van uw stof in het borduurraam
en verzend daarna de gegevens draadloos over naar uw
Stellaire. Selecteer, positioneer en personaliseer uw
ontwerp naar hartelust. U kunt zelfs uw unieke kleurkeuze
bepalen.
Deze revolutionaire functie geeft daarnaast ook de mogelijkheid om rechtstreeks op uw stoffen ‘tekenen’! Maak een
foto van uw stof in het borduurraam en verstuur deze naar
My Design Center. Teken direct op het touchscreen uw
eigen ontwerpen en zet ze om in borduursteken. Om ze
vervolgens direct te borduren, of om te bewaren voor een
andere keer.

Borduur alles wat u maar bedenkt!
Haal de ontwerper in u naar boven en transformeer uw
mooiste herinneringen tot borduurwerk. Zet afbeeldingen,
foto’s, handschriften en lijntekeningen om in borduurbestanden via My Design Snap App en My Design Center.
Zo maakt u moeiteloos uw eigen meesterwerken!

Illustraties, cliparts en meer..
Het kan nog sneller! Heeft u een favoriete clipart of
illustratie op uw smartphone of tablet staan om te borduren? Stuur de clipart met My Design Snap-app naar uw
machine. De Stellaire converteert vanzelf uw afbeelding in
een borduurpatroon. Speel met diverse decoratieve
steekopvullingen en creëer de meest geweldige
borduurontwerpen.

Compatibel met: iOS: 10 of recentere uitvoeringen, Android: 5.0.0 of recentere uitvoeringen

My Design Center

We weten dat u enorm creatief bent – en dat bijna niets zo fijn is als het ontwerpen van uw eigen creaties.
Ons handige en gebruiksvriendelijke My Design Center, zorgt ervoor dat het creëren en personaliseren van uw
eigen ontwerpen makkelijker is (en leuker!) dan ooit.

Net zo uniek als u zelf
Teken of schets direct in My Design Center op het grote
touchscreen van de Stellaire. Of gebruik de ingebouwde
USB-poort om uw favoriete jpeg-bestanden te importeren
– en kijk vol bewondering toe hoe de afbeeldingen meteen
worden omgezet in borduurgegevens.
Via My Design Snap-app, kunt u zelfs uw eigen
afbeeldingen omzetten naar bijzondere borduurontwerpen.
U hebt geen PC nodig om te ontwerpen!

• Teken direct op het grote LCD touchdisplay uw
borduurontwerpen
• Contour herkenning voor meander- en
decoratieve vulpatronen. Kies uit de
15 decoratieve vulpatronen en Stellaire plaatst
ze exact rondom uw borduurpatronen.
• 60 gesloten vormen en 30 open vormen
• 5 lijnstijlen en 1 ‘niet borduren’-instelling

‘At your side’ support
en ondersteuning
Ontwerp altijd en overal
Soms komt u tijd te kort. Maar met Brother’s unieke
PE‑Design 11 borduursoftware ontwerpt u uw eigen
individuele borduurpatronen – waar en wanneer het
maar uitkomt.
Dankzij de draadloze connectie van de Stellaire zendt u
de borduurpatronen eenvoudig over vanaf uw PC, om
meteen of later te borduren. Ook kunt u met
PE‑Design 11 de ingebouwde borduurpatronen van de
Stellaire overbrengen naar uw PC om te
personaliseren.

Bij Brother ondersteunen wij u
graag tijdens uw ontwerpproces.
Onze instructievideo’s en SupportApp zijn maar een klik van u
verwijderd – download de App
vandaag nog!

Wat u kunt vinden
in de BrotherSupport App:
• Bedieningshandleiding (PDF)
• Adviezen voor gebruik van stof, type
van naald en draad
• Uitleg over hoe u
accessoires
gebruikt (standaard en optioneel
verkrijgbare
accessoires)
• Steken overzicht
• Korte filmpjes ‘hoe
te gebruiken’ en
‘hoe te maken’

Een stap verder

Droomt u ervan om een stap verder te gaan met uw hobby?
Heeft u plannen om uw zelfgemaakte ontwerpen te verkopen?
De innovatieve Stellaire beschikt over een hoge naaisnelheid en levert
nauwkeurige resultaten. Daarmee hebt u dus de perfecte machine in huis
om uw creatieve talent in te zetten voor een bloeiende onderneming.*
Van het personaliseren van kleding en woondecoratie tot het maken van
een partij applicaties of team-badges: wat u ook maakt, met de
gebruiksvriendelijke ontwerpfuncties is de Stellaire uw ideale zakenpartner.

Bedrijfsklare functies:
• Simpele tekstbewerkingsfuncties en diverse
lettertypen voor personalisatie.
• Automatisch afknippen van sprongsteken: de
Stellaire knipt de draad automatisch af;
tijdbesparend en professioneel afgewerkt!
• Extra flexibiliteit tijdens het bewerken van
borduurpatronen: tot wel 10 keer een
handeling ongedaan maken of opnieuw
uitvoeren.
• Met de Stitch to Block-functie verandert u de
grootte van borduurpatronen zonder de
steekdichtheid te verliezen. Vergroot of verklein
de patronen in bijna elk formaat.
• Maak meerdere applicaties tegelijk. Borduur in
meerdere aantallen binnen het grote
borduurraam van 240 x 360 mm.
• Optimaliseer de productiviteit met de
kleursorteerfunctie: groepeert dezelfde kleuren
en zorgt voor tijdsbesparing.
• Met My Design Snap-app positioneert u
makkelijk borduurontwerpen. Borduur precies
op de juiste plek.
• Gebruik My Design Snap-app om cliparts,
afbeeldingen en lijntekeningen om te zetten in
borduurpatronen.
*Disclaimer – bij bedrijfsmatig gebruik geldt 1 jaar garantie. De inbegrepen Disney-borduurpatronen zijn
uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er wordt geen licentie verleend voor
commercieel gebruik van deze patronen en dergelijk gebruik is te allen tijde strikt verboden.

Borduren

Algemeen
Werkgebied
Verlichting
Naaldinrijger
Spoelwinder
Draadloos

286 x 127 mm rechts van de naald en 127 mm hoogte
280 mm volspectrum verlichting rondom de naald,
instelbaar in vijf standen
Automatische naaldinrijger
Onafhankelijke spoelwinder met regelbare snelheid
Verbind de machine met de mobiele My Design Snap
App of wissel borduurgegevens uit met PE‑Design 11*
borduursoftware
* afzonderlijk verkrijgbaar

Draadspanning

Automatische draadspanning

Draadafsnijder

Automatische draadafsnijder

Naaivoet
Draadsensors
Instructievideo’s
Milieuvriendelijkheid
My Design Center
My Design Snap-app
LCD-scherm
Intuïtieve
gebruikersinterface
USB-verbinding
Talen
Veiligheidsfuncties
Update

Lift de naaivoet in een extra hoge stand
Draadsensor voor boven- en onderdraad
24 (XJ1) en 17 (XE) ingebouwde instructievideo’s in MP4
afspeelbaar
Bespaar stroom met de Eco- en Slaapstand
Creëer borduurontwerpen direct op het scherm
Mobiele App (smartphone/tablet) om borduurpatronen
precies te positioneren
Ingebouwd LCD-scherm met HD-beeldkwaliteit
(800 x 1280 px)
Gebruiksvriendelijke indeling en realistische weergave van
de geselecteerde steken en borduurpatronen
2 USB-poorten met hoge datasnelheid, voor aansluiting van
USB-stick of PC-muis
12 ingebouwde talen
Toets ter beveiliging tijdens de persvoet- en naaldwisselling.
Schermvergrendeling
Mogelijkheid tot software-updates

Borduurgebied
Borduurpatronen
Borduurlettertypen
Tekst bewerken

Extra groot borduurgebied (240 x 360 mm)
727 borduurpatronen waaronder 101 Disney-ontwerpen,
monogrammen en knoopsgaten
24 borduurlettertypen (22 alfabetten en 2 cyrillisch)
Eenvoudig uitvoerbare tekstbewerkingsfuncties,
inclusief diverse mogelijkheden zoals buigen, uitlijnen en
tussenruimte wijzigen

Tekstgrootte

Lettertypes in S/M/L-formaat

Omrandingen/Kaders

140 omrandingen en kaders

Draadafsnijder

Automatisch afknippen van sprongsteken met draadwisser

Steekdichtheid

Automatisch aanpassen van steekdichtheid van
borduurpatronen, letters en kaders (Stitch-To-Block)

LED-pointer
Geavanceerde
bewerkingsfuncties
Rijgsteek
Color shuffling

Borduurvoet met LED-pointer voor exacte plaatsing van
borduurpatronen
Spiegelen, roteren (0.1, 1, 10 en 90 graden) zoom tot 200%
en meer..
Rijgsteek rondom borduurpatroon (fixatie)
Voorstelling van het borduurmotief in diverse kleurvariaties,
met keuze uit vele garenmerken en favoriete kleuren als
voorkeurinstinstelling

Meanderen

Plaatst automatisch meandersteken exact rondom
borduurpatroon

Selecteren

Geavanceerde selectie van meerdere ontwerpen

Kleuren wijzigen
Doorgaan na onderbreking

Directe toets om de kleuren van het borduurpatroon te wijzigen
Doorgaan met borduren op de exacte plek waar u bent
gestopt in het geval van een onderbreking

Applicatiemaker

Ingebouwde Appliqué Creator: maak meerdere applicaties
tegelijk in het borduurraam

Kleursorteerfunctie

Automatische functie om de borduurvolgorde te optimaliseren

Herkenning borduurraam
Voortgangsbalk
Garenpalet
Inbegrepen borduurramen

Automatische herkenning van het formaat van het
borduurraam
Weergave van de voortgang van het borduurwerk, inclusief
vooruit/achteruit
Grote selectie ingebouwde garenmerken
Inclusief twee borduurramen: 240 x 360 mm en 130 x 180 mm

Naaien
Naaisteken

In totaal 727 naai- en decoratieve steken en knoopsgaten

Lettersteken

Vier lettertypen (3 alfabetten en 1 cyrillisch)

Naaisnelheid

1050 steken per minuut

Gecombineerde steken
My Custom Stitch™
Laser geleidelijn
Alles-in-1 !
De Stellaire XJ1 is een
naai- en borduurmachine
tegelijk. Inclusief
borduureenheid voor
prachtig borduurwerk.

Automatische persvoetdruk
Verstevigingssteek
Dubbeltransportvoet
Draaifunctie
SFDS
Steekplaatdetector
Rechte steek

Individuele aanpassingsmogelijkheid voor decoratieve
steekcombinaties (afhankelijk van categorie)
Bewerk en combineer gepersonaliseerde steken. Inclusief
185 ingebouwde steken.
Richtlijnmarkering met 19 mm zijwaartse verschuiving
ICAPS voor automatische persvoetdruk
Plaats een hechtsteek aan het begin en einde van de naailijn
Voor het gelijkmatig en consistent naaien van alle
stofkwaliteiten
Draaifunctie met automatisch omhoogbrengen van de
naaivoet
Square Feed Drive System met krachtig en verlengd
transportsysteem
Veilig gebruik dankzij automatische steekplaatdetectie
Rechtstik-steekplaat en rechtstik-steekvoet

Liniaal

Liniaal aanduiding met nulmarkering vanaf de naald

Free motion

Instelbare voethoogte tijdens naaien uit de vrije hand

Transportfunctie
Automatische persvoet
functies

Automatisch verzinken van de transporteur
Automatisch omhoog/omlaag brengen van naaivoet,
startknop, kniehevel en pedaal

Stijlvolle opbergtrolleys, verlengtafels en handige
naaivoetjes... kortom een eindeloze keuze uit
accessoires: we hebben alles in huis om uw
creativiteit verder te ontwikkelen.
Voor eenvoudig vervoer en veilige opslag:

onze stijlvolle tweedelige kofferset op wieltjes (360 graden zwenkbaar) en
uittrekbaar handvat.

Wij willen alleen het beste voor u!
Brother Premium Dealers helpen u om optimaal
gebruik te maken van uw Stellaire Innov-is XJ1 en
XE1, en ondersteunen u bij al uw creatieve vragen
die u tegenkomt, nu en in de toekomst.
En voor uw gemoedsrust, hebben we de garantie
verlengd naar 5 jaar, geheel gratis!
Brother – altijd ‘at your side’

Voor extra grote naai- en quiltprojecten:
onze grote verlengtafel van 636 x 406 mm.

Ontdek meer over onze accessoires en producten
via sewingcraft.brother.eu
Ontdek een nieuwe wereld aan creatieve mogelijkheden en
maak kennis met onze ScanNCut snijplotters.

Voor meer informatie: neem contact op met uw erkende Brother dealer of bezoek sewingcraft.brother.eu.

@brothersewingcraft

Nederland: @brothersewing.nl
België: @brothersewing.be.nl

Uw Brother dealer:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
sewingcraft.brother.eu

Deze documentatie kan abusievelijk onnauwkeurigheden of typefouten bevatten en is onderhevig aan veranderingen. Toepassingen en accessoires kunnen verschillen per land.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle verklaringen zijn geldig op het moment van afdrukken. Laatste wijziging 2019.08. #XE1/XJ1_NL

Optionele accessoires

Exclusieve support en ondersteuning van de
Premium Dealer

