
Touch Screen • อัจฉริยะ… จักรเย็บผ้าพูดได้ • ตัดด้ายอัตโนมัติ



ELVIRA Renova Touch 
จักรเย็บผ้าอัจฉริยะ
สนุกกับจักรเย็บผ้าอัจฉริยะ ELVIRA Renova Touch 
ใหม่ล่าสุด หน้าจอ Touch Screen ทันสมัยกับการ 
Slide เลือกลายได้รวดเร็วทันใจ มี เมนูตัวช่วยพิเศษ 
ให้คำาแนะนำาการใช้งานด้วยรูปภาพและเสียงพูด ช่วย
ใหก้ารเยบ็ผา้งา่ย... มากขึน้ สมบรูณแ์บบในการตดัเยบ็
ด้วยปุ่ม Start/Stop ไม่ต้องใช้ขาเหยียบ มีลวดลาย
มากถึง 481 ลาย ที่คัดสรรมาพิเศษ ให้คุณเลือกใช้
สำาหรบัการตัดเย็บทุกรปูแบบ สะดวกสบายดว้ยระบบ
ตัดหางด้ายอัตโนมัติ

เมนูตัวช่วย (Help Button) 
จักรเย็บผ้าพูดได้
ใหม่ล่าสุด! เมนูตัวช่วยพิเศษ ให้คำาแนะนำา
ด้วยรูปภาพและเสียงพูด ที่มีให้เลือกถึง 2 
ภาษา ไทยและอังกฤษ พร้อมแนะนำาคุณ   
ตั้งแต่การกรอด้าย การร้อยด้าย และการ
ใส่ไส้กระสวย ตามขั้นตอน Step by Step 
ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้จักรด้วยตัวเองอย่าง
ง่ายดายเหมือนมีคู่มือส่วนตัว

ระบบกรอด้ายอัจฉริยะ (Genius 
Bobbin Winder)
กรอด้ายง่าย สะดวก พร้อมให้คำาแนะนำาด้วย
รูปภาพและเสียง



ลวดลาย 481 ลาย
สนุกกับการออกแบบลวดลายตกแต่ง
ด้วยการสลับลายซ้าย-ขวา (Mirror 
Stitch) กลับลายบน-ล่าง (Reverse 
Stitch) สร้างสรรผลงานด้วยการผสม
ลาย โดยมี Memory 2 ชุด เย็บลาย
ต่อเนื่องกันได้ 60 ลาย จบลายได้อย่าง
สมบูรณ์แบบด้วยปุ่มผูกด้ายอัตโนมัติ
เพื่อไม่ ให้ตะเข็บหลุดรุ่ย ให้ความ
สะดวกสูงสุด

สนเข็มอัตโนมัติ 
พร้อมที่ตัดปลายด้าย
ช่วยให้คุณสนเข็มง่ายขึ้น สะดวก
รวดเร็ว หมดปัญหาเรื่องสายตา

กระสวยแนวนอน
และตัดเก็บปลายด้ายอัตโนมัติ
เสียงเงียบ ถอดใส่ง่าย ให้คุณเริ่มเย็บ
ได้ทันทีโดยไม่ต้องคล้องด้ายล่างขึ้น

ปุ่มเย็บอัตโนมัติ
เริ่ม-หยุดเย็บด้วยปลายนิ้ว ไม่ต้องใช้
ขาเหยียบ และมีปุ่มปรับ ช้า-เร็ว  ให้
คุณเย็บงานประณีตได้ในความเร็วที่
ปรารถนา ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่   
หัดเย็บหรือมืออาชีพก็เย็บสนุกทุก  
รูปแบบ

ระบบตัดด้ายอัตโนมัติ และ
โปรแกรมตัดด้ายสำาหรับการ
เย็บตะเข็บใช้งาน
มีปุ่มตัดด้ายอัตโนมัติ ให้คุณนำาชิ้นงาน
ออกจากจักรได้ทันที
ใหม่ล่าสุด! สำาหรับการเย็บตะเข็บใช้
งาน คุณสามารถตั้งโปรแกรมตัดด้าย
อัตโนมัติไว้ได้เมื่อการเย็บสิ้นสุดลง

ระบบความตึงด้ายอัจฉริยะ 
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
ทุกคร้ังที่เลือกลายหรือตะเข็บ ระบบ
ความตึงด้ายอัจฉริยะจะปรับเปลี่ยนไป
โดยอัตโนมัติ ให้ทุกตะเข็บเนียนสวย 
หมดปัญหาเรื่องตะเข็บเป็นถั่วงอก

ปุ่มปักเข็ม
เพิ่มความสะดวกในการเย็บหักมุมหรือ
เย็บโค้งได้อย่างประณีตและรวดเร็ว



ELVIRA Renova Touch
• 481 ลาย ลวดลายตกแต่ง ตะเข็บใช้งาน และตัวอักษร (รวม
 สลับลายซ้าย-ขวา และกลับลายบน-ล่างแล้ว)
•  หน้าจอ Touch Screen ใช้งานง่าย Slide  เลือกลายได้  
 รวดเร็วทันใจ พร้อมแสดงรูป หมายเลขลาย และตีนผีที่ 
 เหมาะสมกับการใช้งาน
• มีระบบ Memory 2 ชุด เย็บลายต่อเนื่องกันได้ 60 ลาย 
 เก็บบันทึกลายไว้ใช้ได้แม้ปิดสวิทช์จักรแล้ว
• เมนูตัวช่วยพิเศษ (Help Botton) ให้แนะนำาด้วยรูปภาพ   
 และเสียงพูด ช่วยให้งานเย็บผ้าง่าย... มากขึ้น
• ปรับระดับของเสียงหรือปิดเสียงได้ เช่น เสียงขณะกดปุ่ม 
 เสียงให้คำาแนะนำาในเมนูตัวช่วย
• ระบบตัดด้ายอัตโนมัติ ให้คุณนำาชิ้นงานออกจากจักรได้
 อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้กรรไกร และเริ่มต้นเย็บใหม่แบบ
 สบายๆ ไม่ติดขัด
• ระบบกรอด้ายอัจฉริยะ (Genius Bobbin Winder) กรอ
 ด้ายง่าย ไม่ยุ่งยาก
• กระสวยแนวนอนและตัดเก็บปลายด้ายอัตโนมัติ ไม่ต้อง
 คล้องด้ายล่างขึ้น ให้คุณเริ่มเย็บได้ทันที เสียงเงียบ ถอดง่าย
• สนเข็มอัตโนมัติ พร้อมที่ตัดปลายด้าย สนเข็มง่าย รวดเร็ว 
 หมดปัญหาเรื่องสายตา

บริษัท เป็นคุณ จำากัด
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• ระบบความตึงด้ายอัจฉริยะ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
 ตะเข็บสวย ปราศจากการเป็นถั่วงอกโดยสิ้นเชิง
• ปุ่มปักเข็ม ช่วยให้เข็มขึ้น-ลงอัตโนมัติ ง่ายในการหักมุมหรือ
 เย็บโค้งได้อย่างประณีต สะดวกสำาหรับการทำา Quilting 
 และ Appliqué
• ปุ่มผูกหางด้ายอัตโนมัติเมื่อเย็บเสร็จ ตะเข็บหรือลวดลายจะ
 ไม่หลุดรุ่ย
• หลักด้าย ปรับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อให้เหมาะสม
 กับการใช้ด้ายชนิดต่างๆ
• หลอดไฟ LED สว่างชัด ประหยัดไฟ และไม่ร้อน
• ปุ่มลดฟันจักร เพื่อการปักแบบ Free Motion
• ฐานจักรปรับเป็น Free Arm และใส่ Quilting Table เพิ่ม
 เป็นฐานเย็บขนาดใหญ่ (อุปกรณ์พิเศษ)
• รับประกันคุณภาพ 2 ปี พร้อมบริการหลังการขาย และสิทธิ
 ประโยชน์มากมาย

สิทธิประโยชน์
• ศูนย์บริการซ่อมเอลวิร่า ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน
 ศูนย์บริการซ่อมผลิตภัณฑ์เอลวิร่า รวดเร็วกว่าด้วยการซ่อม
 ระบบใหม่ ใช้เครื่องมือทันสมัย พร้อมอะไหล่ครบครัน ซ่อม
 เสร็จเร็วทันใจ
• ศูนย์บริการตัดเย็บเอลวิร่า สอนการตัดเย็บอย่างอบอุ่น 
 ประทับใจ
• รับวารสารเพื่อการตัดเย็บ ELVIRA Sewing Club 1 ปี
• รับข่าวสารเพื่อการตัดเย็บ ELVIRA News 
• รับบัตรสมาชิก ELVIRA Sewing Club เพื่อใช้เป็นส่วนลด
 ค่าอะไหล่ และอุปกรณ์
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