
VERITAS Carmen - Eenvoudig en volledig, voor beginners en gevorderden

De computergestuurde naaimachine VERITAS Carmen is uiterst ge-
bruiksvriendelijk en geeft bovendien unieke resultaten op elk erva-
ringsniveau. 

De voorgeprogrammeerde steken zijn in de Smart-modus eenvoudig 
te selecteren; meer gevorderde gebruikers kunnen de steken in de 
Expert-modus afzonderlijk aanpassen. De 272 verschillende steken 
– naast nut-, stretch-, overlock- en siersteken zijn er cijfers en let-
ters – kunnen in de lengte en breedte worden aangepast en via de 
Memory-toets opgeslagen. Via het touchscreen kunnen de gebruik-
saanwijzing en instructievideo’s worden geraadpleegd. De naaima-
chine kan naast het voetpedaal met een start-/stopknop worden be-
diend. De snelheid kan traploos worden ingesteld en de draad kan 
met één druk op de knop worden afgehecht en afgesneden.

Automatische functies

VERITAS Carmen wordt bediend via de start-/stoptoets. Aan de hand 
van twee knoppen aan de voorzijde van de naaimachine kan de snel-
heid traploos worden ingesteld. Verder beschikt de naaimachine over 
een automatische afhechtfuntie; aan het eind van de naad worden 
drie afhechtsteken gestikt waarna de machine automatisch stopt. Tot 
slot hoeft u dankzij de automatische draadafsnijder niet steeds de 
schaar te pakken of een extra handeling te verrichten.

Voldoet aan alle naaiwensen

VERITAS Carmen voldoet aan de allerhoogste eisen. Deze computer-
gestuurde naaimachine beschikt over 172 steken, waaronder cijfers 
en letters, 100 nut-, stretch-, overlock- en siersteken en een 1-staps 
knoopsgatautomaat. De steekbreedte is instelbaar van 0,0 tot 7,0mm 
en de steeklengte van 0,0 tot 4,5mm. De draadspanning past zich au-
tomatisch aan, zodat de steken altijd netjes en gelijkmatig zijn en de 
naden sterk zijn en niet gaan trekken of rimpelen.

Combineren en bewaren

Alle steekpatronen, cijfers en letters kunnen naar eigen inzicht wor-
den aangepast en gestyled. Via de Memory-toets kunnen die aanpas-
singen in het geheugen worden opgeslagen. Dat is handig en bes-
paart bovendien tijd. Heeft u bijvoorbeeld de steeklengte voor een 
bepaald naaiwerk aangepast en opgeslagen, dan kunt u de volgende 
keer meteen verdergaan waar u bent gebleven.

Gebruiksvriendelijke touchscreen

VERITAS Carmen is uiterst gebruiksvriendelijk, mede dankzij het 
touchscreen met keuzeprogramma’s. Het touchscreen kan met de bij-
geleverde styluspen worden bediend. De helderheid van het display is 
instelbaar en er kan uit 7 talen worden gekozen. Uit veiligheidsover-
wegingen beschikt de machine over wachtwoordbeveiliging, zodat er 
geen ongelukken kunnen gebeuren wanneer er per ongeluk knoppen 
worden ingedrukt.

Van amateur tot professional

In de Smart-modus zijn slechts 4 tikken op het touchscreen nodig om de meest geschikte naais-
teek te selecteren met de bijbehorende ideale steeklengte en -breedte. In de Expert-modus 
kunt u de steken afzonderlijk aanpassen naar gelang het naaiwerk. Daarnaast beschikt VERI-
TAS-Carmen over 10 instructievideo’s die zorgen voor een uitstekend resultaat. Aanwijzingen 
voor de diverse functies zijn terug te vinden in de interne handleiding. Nieuwe naaivideo’s en 
software-updates kunnen worden gedownload via de micro USB-poort. In de handleiding vindt 
u ook tips voor het onderhoud van de naaimachine.



Adres/bedrijfsstempel

VERITAS Carmen is geïnspireerd op de ele-
gante en gracieuze flamencodanseres Car-
men Amaya. Zij werd in 1913 geboren in een 
sloppenwijk van Barcelona, maar droomde 
al van jongs af aan om de top te bereiken. 
Dankzij haar uitzonderlijke danstalent werd 
ze een van de grootste flamencodansers al-
ler tijden en ontmoette ze belangrijke his-
torische figuren, zoals de Engelse koningin 
Elizabeth, Winston Churchill en de Amerika-
anse president Franklin Roosevelt. Carmen 
is een inspiratie voor iedereen die dromen 
heeft en de ambitie om die dromen uit te 
laten komen.

Een droom die werkelijkheid 
wordt70W

100-240V

50-60Hz

CE

GS

Land van herkomst:                    Taiwan

EAN :   7640105923489

Aantal per pallet:   20

Afmeting verpakking:  54.8 x 39.4 x 30.9 cm

Container 20‘:                    350 stuks

Netto gewicht:  7.50 kg

Bruto gewicht:  9.00 kg

Afmeting naaimachine:                     45 x 21 x 30 cm

In- en uitvoertarief:                           84521011

Overige informatie

Accessoires

Kwaliteitsnaalden

Universele voet

Ritssluitingvoet

Knoopsgatvoet

Overlockvoet

Blindzoomvoet

Cordonvoet

Knoopaanzetvoet

Reinigingsborsteltje/Tornmesje

Spoelhouder

Randgeleider

3 Spoeltjes

Schroevendraaiertje

Garenpenviltje

Tweede garenpen

Styluspen

Touchscreen Stift

Micro USB-adapterkabel

100 verschillende nut- en siersteken

172 cijfers en letters

1-staps knoopsgatenautomaat

10 verschillende knoopsgaten

Memory-toets voor uw persoonlijke steekinstellin-
gen

Smart- en Expert-modus

Touchscreen met styluspen

10 interne instructievideo’s

interne handleiding

software updates en nieuwe instructievideo’s via 
micro USB-poort

start-/stoptoets

snelheidsregelaar

automatische draadafsnijder

automatische afhechtfunctie

geïntegreerde draadinsteker

steeklengte instelbaar van 0,00-4,50 mm

steekbreedte instelbaar van 0,00-7,00 mm

automatische draadspanning

transporteur met 7 transportpunten

LED-lampje

stevige lichtmetalen behuizing

afneembare verlengtafel met accessoirevak

zeer groot werkvlak

Specificaties

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

instagram.com/veritassewing


