
 

SINGER’DEN FUTURA XL-420, 

SINIRSIZ HAYALLERE SONSUZ NAKIŞ ÖZELLİĞİ… 

 

Dikiş makinesinin mucidi SINGER, yüksek teknolojiye sahip modelleri ile hayallerin 

önündeki engelleri şimdi tamamen kaldırıyor. SINGER’in bilgisayar bağlantısı ile çalışan 

FUTURA XL-420 modeli ile sonsuz nakış yapabilmek mümkün hale geliyor. Kumaş tanıma 

özelliği de bulunan model, kumaşın cinsini anlayarak ona göre dikiş yapıyor… 

Sonsuz kasnak sistemi FUTURA XL-420 modelinde…  

SINGER FUTURA XL-420 modeli, bilgisayar bağlantısı ile çalışıyor ve insan müdahalesi 

olmadan otomatik olarak nakış yapabiliyor. Bilgisayara, dikiş makinesi için özel bir software 

programı yükleniyor ve nakış yapılacağı zaman makineye kasnak sistemi kuruluyor. Sonra 

USB kablosu ile bilgisayar bağlantısı yapılıyor ve yapılmak istenilen nakış, kasnak 

büyüklüğüne göre işleme alınıyor. Üstelik SINGER’in FUTURA serisinde nakış, kasnak 

büyüklüğüne göre ayarlanmak zorunda kalmıyor. Çünkü makineler sonsuz uzunlukta nakış 

deseni işleyebiliyor. Eskiden bir çiçek motifi yapabiliyorken artık birden çok çiçeği art arda 

ekleyerek istediğiniz uzunlukta motif yapabiliyorsunuz.  

FUTURA XL-420 harikalar yaratıyor…  

SINGER FUTURA XL-420 modeli hanımların dikişte harikalar yaratmasını sağlayacak 

birçok özelliği ile fark yaratıyor. 30 değişik dikiş ve dekoratif desen, tek adımda 2 farklı 

modelde ilik açma, alt plakalı özel düğme iliği ayağı, geniş dikiş alanı, elektronik dizlik, 

programlanabilir iğne kaldırma/indirme özelliği, ekstra yüksek baskı ayağı kaldırıcı, 

SwiftSmart™ iplik takma sistemi, Drop & Sew™ masura sistemi, dişli düşürme, otomatik iplik 

tansiyonu, 6 StayBright™ LED lamba ve hız kontrol düğmesi SINGER FUTURA XL-420’nin 

makine özellikleri arasında…  

20 farklı sonsuz tasarım içeren 200 yeni nakış tasarımı… 

SINGER FUTURA XL-420’nin nakış makinesi özellikleri de modelin üstün teknolojisini 

ortaya koyuyor. 20 farklı sonsuz tasarım içeren 200 yeni nakış tasarımı, sonsuz kasnak, çoklu 

kasnak kapasitesi, 2 adet nakış kasnağı, makine nakışı tasarımları, monogram için 5 farklı 

popüler font, konturlu harfler, tüm tasarımların temel düzenlenmesi, tasarımların dikiş 

makinesine kolay gönderimi, USB kablosuyla doğrudan bilgisayara bağlantı ve canlı yazılım 

güncellemeleri SINGER FUTURA XL-420’nin nakış makinesi özellikleri…  
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