
Gewoon perfect 
naaien. 



De PFAFF® performance icon™ 
naaimachine perfectioneert 
uw naairesultaat tot in detail. 
De machine is voorzien van 
zowel reeds bewezen als 
volledig nieuwe functies. Het 
voor PFAFF® typische markante 
ontwerp spreekt voor zich en 
voegt een vleugje luxe toe aan 
uw naaikamer. Al meer dan 
155 jaar staat het merk PFAFF® 
voor innovatie, perfectie en 
kwaliteit. Daarbij voldoet zij aan 
de hoogste wensen van hobby-
naaisters om zelfs de meest 
creatieve ideeën tot uitdrukking 
te kunnen brengen. 

Alleen van PFAFF®: Ervaar het precieze transport van alle soorten stof, met 
het originele IDT™-systeem. De stof wordt niet alleen van onderen getrans-
porteerd, maar tegelijkertijd ook vanaf boven. Kleine stukjes stof zoals bij 
het quilten, of lange stofbanen worden vanaf het begin tot het einde perfect 
getransporteerd.

De ergonomische kniehevel brengt de naaivoet comfortabel en 
met een eenvoudige beweging omhoog, zodat u uw handen vrij 
heeft voor het leiden van de stof.  

Nieuwe inrijgroutes en een uitschuifbare draadgeleider maken 
het mogelijk om verschillende soorten en maten garenklosjes en 
-konen te gebruiken met perfecte resultaten.  

Maak geraffi neerde ontwerpen met geavanceerde en unieke, 
gepatenteerde naaitechnieken, zoals zwevende steken, 
straalsteken, kanten randsteken en lintsteken (enkel, dubbel en 
drievoudig).

Met een van de grootste werkruimtes en veel ruimte onder de 
naaikop, kunt u moeiteloos met grote naaiprojecten werken.  

Heeft u nog nooit een naaimachine gehad die 
volledig aansloot op uw creatieve wensen? 
Dan zult u nu aangenaam verrast zijn door de 
PFAFF® performance icon™: compromisloze 
precisie voor absolute creativiteit.

U kunt gerust hoge eisen stellen. Want als 
het om prestatie, innovatie en ontwerp gaat, 
zet dit topmodel volledig nieuwe normen. 
De bediening is uitgesproken intuïtief en 
de functies - tot in het kleinste detail - 
doordacht. Het zal u gegarandeerd veel 
plezier geven om telkens weer iets nieuws te 
ontdekken.

PFAFF® performance iconTM

perfectioneert uw naai-ideeën

Langer naaiplezier zonder onderbrekingen dankzij de extra 
grote spoel. Met de aparte spoelmotor kunt u handig tijdens het 
naaien spoelen.  



Intuïtieve, tablet-achtige bediening van het kleuren-
scherm. Het beeldscherm heeft een diagonaal van 
257 mm en is overzichtelijk, eenvoudig en heel plezierig 
om mee te werken. 

De stabiele basisplaat vermindert trillingen, waardoor u 
de stabiliteit krijgt die u nodig heeft voor nauwkeurige 
resultaten. De ongeloofl ijke doorstikkracht van de PFAFF® 
performance icon™ kan ook zeer stugge materialen zoals 
leer en meubelstoffen aan. 

Zeer groot multi-touchscreen met een 
slimme digitale interface 

Kracht, stabiliteit en precisie 

U heeft nog nooit zoveel ruimte gehad bij het werken 
met grote projecten. De enorme werkruimte rechts van 
de naald en ruimte onder de naaikop geven u perfect 
zicht op uw project. 

Onvergelijkbaar grote werkruimte

Gebruik een wifi -netwerk om uw machine met mySewnet™ 
(virtuele ideeën- en informatiebron) te verbinden. Is uw machine 
verbonden, dan kunt u niet alleen steken naar uw PFAFF® 
machine laden, maar heeft u ook toegang tot uw cloudopslag 
en automatische updates. Met de gratis PFAFF® CreatorCue™ 
app kunt u stap-voor-stap handleidingen en leerprogramma‘s 
uit het Help Center bekijken - wanneer u maar wilt. 

Diverse PFAFF® naaivoeten voor verschillende 
naaitechnieken en twee grote steekplaten worden 
meegeleverd. De ingebouwde accessoiredoos heeft 
handige, speciale opbergvakjes die met rubber zijn 
bekleed. Zo blijft alles goed op zijn plaats.  

Verbinding met wifi  en mySewnet™

Meer accessoires, meer plaats om op 
te bergen

De PFAFF® performance icon™ voldoet aan de hoogste verwachtingen. Ervaar alle voordelen die het naaien 
nog spannender en interessanter maken. De bediening is innovatief en intuïtief. Het maakt niet uit of u 
een beginnende of ervaren naaister bent; de PFAFF® performance icon™ is voor iedereen interessant die 
gepassioneerd naait. De machine optimaliseert het naaiwerk en is heel eenvoudig in het gebruik.   

Gewoon perfect naaien

Onze innovatieve verlichtingstechnologie biedt u een 
uiterst gelijkmatig verlicht werkvlak. De LED-verlichting is 
perfect geplaatst op de gunstigste punten om schaduwen 
op te heffen. 

Innovatieve verlichting

Handig en snel inrijgen. U kunt verschillende maten garen-
klossen gebruiken. Met de telescoop-draadgeleider wordt het 
garen altijd optimaal doorgevoerd. De intelligente ActivStitch™ 
technologie maakt het mogelijk om precieze resultaten te 
behalen. Ingebouwde sensoren zorgen voor een perfecte 
draadtoevoer tijdens het naaien.  

Naast het Help Center - met meer dan 50 geanimeerde en 
geïllustreerde, interactieve stap-voor-stap instructies - vindt u 
ook een ingebouwde gebruikershandleiding en uitleg om 
“Aan de slag” te gaan. 

Het ingebouwde dubbele transport transporteert 
nauwkeurig alle soorten stof van boven- en onderaf 
zodat u steeds weer perfecte steken krijgt. Het systeem is 
uitgebreid met nog meer transporttanden voor een nog 
beter resultaat.  

Verbeterd origineel IDT™-systeem

Volautomatische draadinsteker en 
optimale draaddoorvoer

Uitgebreide help en inspiratie

310 mm
76,2 mm

140 mm



Perfectie tot in het 
kleinste detail
De PFAFF® performance icon™ voldoet aan de hoogste eisen. 
Innovatieve functies zijn tot in detail ontworpen om uw naai-ideeën 
probleemloos tot leven te brengen. Telkens weer ontdekt u nieuwe 
mogelijkheden. 

Gebruik metallic en speciale garens voor elegante en luxueuze 
naaiprojecten. De revolutionaire ActivStitch™ technologie zorgt 
voor een prachtig resultaat. 

Met de exclusieve Stitch Creator™ functie kunt u zelf nieuwe 
9 mm steken ontwerpen of steken die al in de performance 
icon™ naaimachine zijn ingebouwd, bewerken. Uw fantasie kent 
geen grenzen.  

Eindeloos veel mogelijkheden om uw projecten een persoonlijk accent 
te geven; naast onze exclusieve naaitechnieken, zijn er 522 ingebouwde 
steken, 6 naailettertypes plus 2 extra lettertypes om monogrammen te 
maken. 

Ontdek vier nieuwe, unieke steektechnieken: de zwevende steek, de drievoudige lintsteek, de straalsteek en de kanten 
randsteek.

Exclusief: nieuwe siersteken

De drievoudige lintsteek en de straalsteek zorgen voor unieke 
effecten. 

Zwevende steek Drievoudige lintsteek Straalsteek Kanten randsteek



www.pfaff.com

• Maximale werkruimte van 310 mm breed 
en 140 mm hoog 

• Veel ruimte onder de naaikop; 76,2 mm 
Innovatieve verlichting voor een helder 
naaioppervlak en uiterst gelijkmatige 
verdeling van het licht 

• Maximale doorstikkracht, ideaal voor dikkere 
stoffen en meerdere lagen 

• Grote steekplaat met markeringen aan 
beide zijden: tot 65 mm 

• Multi-touch scherm met veeg-, knijp- en 
zoomfuncties; als op een tablet 

• Wifi  voor automatische software-updates 

• Displayscherm van 257 mm; 68% groter 

• Volledig nieuwe, grafi sche 
gebruikersinterface 

• PFAFF® performance icon™ Help Center met 
leerprogramma‘s, naaitechnieken, snel-
starten handleiding en gebruikershandleiding 

• Handige, unieke app; PFAFF® CreatorCue™ app 

• Exclusief ActivStitch™ systeem voor de ideale 
draadhoeveelheid 

• Verbeterd origineel IDT™-systeem voor exact 
stoftransport van boven en onderen 

• Mogelijkheid om de plaatsing en de grootte 
van de functies op het scherm te veranderen

• Exclusieve naaitechnieken:
Drievoudige lintsteken (5)
Zwevende steken (15) 
Straalsteken (7) 
Kanten randsteken (3) 
Stapelsteken (18) 

• Met rubber beklede accessoirevakjes: 
alles blijft op zijn plaats 

• Compleet vernieuwd, ergonomisch design 

• Meer draagcomfort; vernieuwde handgreep 
over de volledige lengte van de PFAFF® 
performance icon™ 

• Multi-touch scherm met tablet-achtige bediening

• Slimme toolbox-functies 

• Grotere werkruimte, 69% breder en hoger 

• Meer ruimte voor uw project onder de naaikop; 76,2 mm 

• Beter zicht onder de naaikop 

• Volautomatische draadinsteker 

• 30% grotere spoel 

• Nog betere verlichting door innovatieve lichttechnologie voor een helder en gelijkmatig verspreid 
licht zonder schaduwen 

• Telescopische draadgeleider en inrijgroutes 

• Mogelijkheid om grote garenklossen te gebruiken  

• De nieuw ontworpen basisplaat geeft minder trillingen en zorgt voor meer stabiliteit 

• mySewnet™ cloudopslag en automatische synchronisatie met uw machine via wifi  

• Doorstikkracht met 90% verhoogd 

• Verbeterde stekenkwaliteit van quiltsteken met handwerkkarakter dankzij verhoogde 
draadspanning 

• Aanzienlijk meer opbergruimte in de accessoiredoos 

• Met rubber beklede accessoirevakjes 

• Kniehevel voor het omhoog en omlaag brengen van 
de naaivoet 

• Extra opbergvak voor de rechtstiksteekplaat 

• Verlengde lijnen op de steekplaat: tot 65 mm 

• Met rubber bekleed handwiel voor een betere grip 

• Met rubber beklede handgreep voor meer draagcomfort 
en veiligheid 

• Ontwerp en plaats van de handgreep voor eenvoudig 
transport en balans bij het dragen 

De highlights:

Gewoon perfect naaien.

Exclusieve functies:

Optimale functionaliteit:

PFAFF, PERFORMANCE ICON, IDT, MYSEWNET, CREATORCUE, ACTIVESTITCH, STITCH CREATOR, en PERFORMANCE zijn handelsmerken van Singer Sourcing Limited LLC.                                 
©2018 Singer Sourcing Limited LLC. Alle rechten voorbehouden. • 471048436

Uw PFAFF® dealer:

Uw creatieve mogelijk-
heden zijn eindeloos. 
Bekijk alle optionele 
accessoires in de online 
accessoirecatalogus. 
Deze machine valt onder 
machinegroep L. 


