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ปรับแต�งธุรกิจได�ตามใจคุณ
ป�กได�แม�นยำอย�างมืออาชีพ



PR680W

ไฟ LED ชี้ตำแหน�งป�กรูปกากบาท
เพ�่อตำแหน�งฝ�เข็มที่แม�นยำ 

หน�าจอระบบสัมผัส HD LCD ขนาด 10.1” 

มั่นใจได�ในทุกการวางตำแหน�งของลายป�กด�วยระบบการวางตำแหน�งที่เป�น
เอกลักษณ�พ�เศษเฉพาะของบราเดอร� ด�วยตัวชี้ตำแหน�งรูปกากบาทที่ใหญ� ที่
สุดในตลาด ทำให�คุณสามารถวางตำแหน�งและแนวของลายป�กได�อย�างง�ายดาย
และแม�นยำอีกท้ังยังสามารถหมุนปรับมุมและทิศทางของลายป�กได�โดยอัตโนมัติ
สามารถวางตำแหน�งลายได�อย�างแม�นยำโดยใช�จ�ดอ�างอิงเก�าจ�ดคือ ตำแหน�ง
จ�ดศูนย�กลาง มุมทั้งสี่ และจ�ดกึ่งกลางของด�านทั้งสี่ด�านของลาย 

สามารถใช�สำหรับเชื่อมต�ออุปกรณ�ได�โดยง�ายและใช�ดูลวดลายของคุณ
แบบสีสันสวยเต็มหน�าจอที่คมชัด ขยายภาพได�สูงสุดถึง 200% 
และสามารถแสดงภาพพร�ว�วขนาดเล็กคุณภาพท้ังลายในตัวเคร�อ่งและ
ลายจากภายนอก

พ�้นที่ป�กขนาดใหญ�รองรับงานได�ทุกรูปแบบ มาพร�อมสะดึงป�กสี่ขนาดด�วยกัน ได�แก� 
ขนาด 200 x 300 มม., 130 x 180 มม., 100 x 100 มม. และ 40x60 มม. ทำให�คุณ
สามารถทำงานแบบมืออาชีพได�อย�างง�ายดาย

สามารถสร�างสรรค�งานของคุณในรูปแบบใดก็ได� ด�วยตัวอักษรในเคร�่อง 50 แบบ และ
ลวดลายโมโนแกรม 18 แบบ สามารถปรับแบบตัวอักษร ไม�ว�าจะเป�นระยะห�างหร�อจะ
เปลี่ยนความถี่ของฝ�เข็มเพ�่อปรับลวดลายให�ดูดีข�้น

คุณลักษณะเด�น

คุณสมบัติเป�นเลิศพร�อมสนับสนุนงานของคุณ 
ให�คุณสามารถสร�างสรรค�งานป�กได�อย�างเต็มที่
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การเชื่อมต�อ02

การเชื่อมต�อ WLAN กับแอป 
My Stitch MonitorTM

- สามารถเชื่อมต�อไร�สายเข�ากับจักรได�สูงสุด

 ถึง 10 เคร�อ่งด�วยซอฟต�แวร� PE-Design 11

- สามารถติดตามความคืบหน�าของงานได�  

- แจ�งเตือนเมื่อต�องเปลี่ยนหลอดด�าย

- แจ�งเตือนเมื่อการป�กสิ�นสุดลง 

คุณสมบัติในการเชื่อมต�อทำให�พ�้นที่
ในการทำงานของคุณใหญ�ข�้น

- การถ�ายโอนภาพแบบไร�สาย 

- เคร�่องจะทำการอัปเดทโดยอัตโนมัติทันที

 เมื่อถึงเวลาที่กำหนด 

ประสิทธิผลจากการทำงานไร�สาย
ที่มีประสิทธิภาพ 

พ�้นที่ป�กขนาดใหญ�
(สูงสุดถึง 200 X 300 มม.)



อุปกรณ�ใช�งานง�าย 03

เพ�ยงแค�กดปุ�มสำหรับสนเข็มอัตโนมัติ 
เคร�่องก็จะทำการร�อยด�ายด�านบนให�
โดยทันที

ระบบสนเข็มอัตโนมัติ

สามารถป�กบร�เวณที่เข�าไปป�กได�ยาก
ได�อย�างง�ายดาย อาทิ ป�กหมวก ถุงผ�า 
แขนเสื้อ ขากางเกงและอื่นๆ อีกมากมาย

แขนทรงกระบอก

สามารถเลือกใช�สะดึงป�กที่มีมาพร�อมให�
เหมาะสมกับงานที่สุด มี 4 ขนาดด�วยกัน 
ได�แก� 300x200 มม., 180x130 มม., 
100x100 มม.และ 60x40 มม.

มาพร�อมสะดึงป�ก 4 ขนาด

ไฟ LED ส�องสว�างในตัวเคร�่องให�ความสว�าง
ที่เป�นธรรมชาติในพ�้นที่ทำงานของคุณ

ระบบแสงธรรมชาติ 

ซอฟต�แวร�ออกแบบลายป�กและลายเย็บดิจ�ทัลส�วนตัว

ซอฟต�แวร� PE-Design 11*

สะดึงหมวกป�กแบนที่ไม�ทำให�เกิดรอย
ข�ดข�ดใดๆ 

ชุดสะดึงหมวกป�กเอนก
ประสงค� (PRCF5)

ฐานโต�ะเสร�มสามารถติดตั้ง
และยึดเข�ากับที่ได�โดยง�าย 

ฐานโต�ะเสร�ม 
(PRWT1)

มีว�ดีโอสาธิตขั้นตอนการใช�งานให�เร�ยนรู�
ได�บนคอมพ�วเตอร�

ว�ดีโอสาธิต

ตัวอักษร
ในตัวเคร�่อง

50
ลายป�ก

ในตัวเคร�่อง

763
ลายเย็บ

ในตัวเคร�่อง

50
ลายกรอบ 
140



เพ��มประโยชน�ใช�สอย ทำงานได�เร็วข�้น และปรับแต�งได�ดียิ�งข�้น เปลี่ยนทุกความ
ท�าทายให�เป�นโอกาสและมาดูกันว�าจักรป�กรุ�น Entrepreneur W PR680W
จะสามารถต�อยอดความคิดสร�างสรรค�ของคุณให�ไปได�ไกลเพ�ยงใด

สรรค�สร�างงานได�อย�างสร�างสรรค� 

เพ��มมูลค�าและประโยชน�ใช�สอยด�วยงานป�กคุณภาพเยี่ยม
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เชื่อมต�อด�วยระบบดิจ�ทัล05

ถุงผ�า

งานผ�าใบ

หมวก

รองเท�า

อาร�มป�กลาย

บร�การใหม�ที่เร�ยกว�า “BEaaS” จะช�วยให�คุณสามารถใส�ข�อความ
และถ�ายโอนข�อมูลจากอุปกรณ�ต�างๆ เข�าไปยังคอมพ�วเตอร�โดย
ระบบไร�สายได�

โดยคุณไม�จำเป�นต�องลงโปรแกรมเพ��มเติมใดๆ บนอุปกรณ�ของคุณ 

เสร�มสร�างธุรกิจของคุณตลอดจนเพ��มประสบการณ�ในการซื้อของ
ลูกค�าด�วยผลิตภัณฑ�ท่ีสามารถปรับแต�งได�ตามใจลูกค�าของคุณ 



อุปกรณ�เสร�ม06

แตกยอดธุรกิจของคุณให�หลากหลาย

โต�ะวางจักร
VRPRNSTD 
115Z05E7005

สะดึงป�กแขนเสื้อ
PRHSL200AP 
115D02E700C

ชุดสะดึงหมวกป�กแบน
PRCPH5AP
115D02E700G

สะดึงป�กแม�เหล็ก
PRMS360AP
115D02E700K

ชุดสะดึงขนาดเล็ก
PRHCK1AP
115D02E700A

ชุดสะดึงป�กหนีบ S
PRCLP45B 
115D02E7012

สะดึงป�กหนีบ ซ�าย ขวา
PRCLP45LR 
115D02E700A

ชุดสะดึงป�กหนีบแบบ 2 ด�าน M
PRCLPM1AP
115D02E700B

ชุดสะดึงแม�เหล็ก
PRMFA50AP
115D02E700E

ชุดสะดึงกลม
PRPRFK1 
115D02E7029

อุปกรณ�เสร�มที่มาพร�อมกับตัวเคร� ่อง 



ใหม�ใหม� ใหม�

สะดึงป�กแม�เหล็กแบบถอดเข�าออกง�าย

• มี 2 ขนาด 100 x 100 มม. (4 x 4”) และ 130 x 180 มม. (5 x 7”)
• ประกอบไปด�วยตัวกรอบสะดึงและแม�เหล็กสี่ตัวสำหรับประกบติด
 ในแต�ละด�าน
• มีจำหน�ายแบบ ‘กรอบสะดึง’ อย�างเดียวหร�อ
 แบบ ‘ชุดกรอบสะดึงพร�อมตัวยึดสะดึง’ 
• เหมาะสำหรับผู�เร��มต�นใช�งาน  

• สามารถข�งและป�กวัสดุที่มีความหนาได�โดยง�าย 
•  ลดการเลื่อนตัวของผ�าและการข�งใหม� 
•  ขนาดของกรอบสะดึง : 200 x 360 มม. (7.9 x 14”)
•  ขนาดบร�เวณสำหรับป�ก : 200 x 300 มม. เท�านั้น

• สามารถป�กแขนเสื้อ กางเกงและวัสดุทรงกระบอกอื่นๆ ได�
 อย�างง�ายดาย 
• เพ��มพ�้นที่รองรับสำหรับงานป�กขนาดใหญ�
• ติดตั้งง�าย
• สามารถขยายได� 

  

สะดึงป�กแม�เหล็ก (PRMS360) 
สะดึงแบบข�งโดยแม�เหล็กเป�นแบบพ�เศษเฉพาะของบราเดอร�PRVMFMKIT – 100 x 100 มม. (4 x 4”) 

PRVMFLKIT – 130 x 180 มม. (5 x 7”) 

โต�ะทูบูลาร�เฟรม (PRTT1)

555 อาคารรสา ทาวเวอร� 2 ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สอบถามรายละเอียดเพ��มเติม Brother Contact Center
โทร 0-2665-7777 หร�อ customer@brother.co.th

บร�ษัท บราเดอร� คอมเมอร�เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด

www.brother.co.th Brother Sewing Club Thailand

Contact :
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300 x 200

ได�

ได�

1,000

ได�
ไม�ได� 

37กก.

ได�
ได�

สาย USB / WLAN

587 x 512 x 589

อุปกรณ� USB 
500,000 ฝ�เข็ม หร�อ 3MB
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959
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4

ได�

ได�

1,000
360 x 200

ไม�ได�

ได�

42กก.

ได�

ได�

สาย USB / WLAN

589 x 561 x 782

อุปกรณ� USB 
500,000 ฝ�เข็ม หร�อ 3MB

จำนวนเข็ม
พ�้นที่สูงสุดสำหรับการป�ก (มม.)
ความเร็วสูงสุด (ฝ�เข็มต�อนาที)
ปรับเปลี่ยนความเร็วในการป�กได�

ระบบสนเข็มอัตโนมัติ
กรอบสะดึงที่มาพร�อมกับตัวเคร�่อง
การตรวจจับกรอบสะดึง
กล�องในตัวเคร�่อง

ตัวกรอกระสวยด�าย
การเชื่อมต�อ
อุปกรณ�เชื่อมต�อ
หน�วยความจำ
ขนาด (มม.) ( ก x ล x ส )
น้ำหนัก

ตัวชี้ตำแหน�งป�ก

ลวดลายในตัวเคร�่อง
ภาษา

แบบอักษรในตัวเคร�่อง 

คุณสมบัติ PR1055XPR680W


