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พร�อมหร�อยังที่จะพ�ชิตเป�าหมายในการสร�างสรรค�งานป�กของคุณ
 ถ�าคุณพร�อม เราก็พร�อมเช�นกัน ไม�มีจักรป�ก 10 เข็มรุ�นไหน
จะดูดีหร�อทำงานได�มีประสิทธิภาพเท�านี้มาก�อน
นอกจากจะมีพ�้นที่การป�กขนาดใหญ� ช�วยให�คุณสร�างงานป�กชิ�นใหญ�ได� 
พร�อมด�วยคลังลวดลายที่มีในตัวเคร�่อง
 แต�งเติมความคิดสร�างสรรค�ของคุณให�ลื่นไหลยิ�งข�้น 
ยังมีแบบอักษรที่เพ��มเติมเข�ามา ฟ�เจอร�การปรับแต�งที่มากข�้น  
และเทคโนโลยีใหม�ๆ ที่จะช�วยให�งานป�กของคุณเป�นจร�งได�ง�ายข�้น 
เราเชื่อว�านี่คือจักรป�กที่จะเปลี่ยนวงการอย�างแท�จร�ง
ยินดีต�อนรับสู�ด�านของการสร�างสรรค�  

คุณสมบัติสำหรับการสร�างสรรค�

สะดึงป�กแบบแม�เหล็กเพ�่อป�กวัสดุ
ที่มีความหนาได�อย�างง�ายดาย 

งานป�กของคุณ
เป�นจร�งได�ง�ายข�้น 

คุณสมบัติสำหรับการสร�างสรรค�

ครั้งแรกกับเทคโนโลยีการหาตําแหน�งป�ก
 InnovEye Plus

คุณสมบัติสำหรับการสร�างสรรค�

พ�้นที่ป�กขนาดใหญ�
14 "x 8"

คุณสมบัติสำหรับการสร�างสรรค�

ลวดลาย 1,184 ลาย 
และแบบตัวอักษรในตัวเคร�่อง
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ลายป�กและแบบอักษรในตัวเคร�่อง 

Auto Split Quilting Sash

เชื่อมต�อไร�สาย 
และแอปพลิเคชัน My Stitch Monitor 

มีลวดลายในตัวเคร�่อง 1,184 ลาย 
รวมทั้งลายป�กกรอบ 140 ลาย ลายป�กตัวอักษรปรับขนาดได� 40 ลาย
 และลายอักษรย�อ 11 ลาย

สร�างแพทเทิร�นผ�าที่คั่นระหว�างบล็อก (sash) และเส�นขอบที่สวยงาม
 ให�พอดีกับงานคว�ลท�ของคุณ ซึ่งมีขนาดใหญ�ถึง 118 x 118 นิ�ว  
แยกแพทเทิร�นอัตโนมัติสำหรับบล็อกป�กที่คุณเลือก 
และยังสามารถเลือกบล็อกที่แตกต�างกันได� 20 แบบ
เพ��มการสร�างสรรค�ให�กับงานมากยิ�งข�้น 
ด�วยลายผ�าที่คั่นระหว�างบล็อกสองสี ที่มีให�เลือกด�วยกัน 5 แบบ 
เหมาะมากกับการสร�างเส�นขอบสีสันสดใสสะดุดตา

คุณเป�นคนทำงานคว�ลท�ที่อยากลองทำงานป�ก
 หร�อเป�นคนทำงานป�กที่อยากลองเย็บงานคว�ลท�หร�อเปล�า 
เราเร�ยกคนกลุ�มนี้ว�า "Quiltbroidery"

เชื่อมต�อไร�สาย เพ�่อตรวจสอบงานป�กของคุณ  
ด�วยแอปพลิเคชัน My Stitch Monitor บนอุปกรณ� iOS หร�อ Android™  
ติดตามความคืบหน�าของงานและรับการแจ�งเตือนเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนด�าย
 หร�อเมื่องานป�กของคุณเสร็จเร�ยบร�อย นอกจากนี้คุณยังจะได�รับข�อความแจ�งเตือน
 เมื่อด�ายใกล�จะหมด เพ�่อจะได�เตร�ยมด�ายใหม�ไว�ก�อน

creative

สะดึงป�กแบบแม�เหล็ก* 
Hoopnetic Magnetic Sash Frame 
เอกสิทธิ์เฉพาะของ Brother  ที่อยู�ระหว�างการจดสิทธิบัตร 
ป�กผ�าหร�อวัสดุที่มีความหนาอย�างง�ายดาย 
ไม�ต�องขยับผ�าหร�อหมุนผ�าเมื่อต�องเชื่อมต�อดีไซน� หร�อป�กพ�้นที่ขนาดใหญ� 
เพ�ยงแค�เลื่อนผ�าบนสะดึง  ไปยังพ�้นที่ถัดไปที่ต�องการป�ก  

*สั่งซื้ออุปกรณ�เพ��มเติม

ลายผ�าที่คั่น
ระหว�างบล็อกสองสี 5 แบบ

โมทีฟ 20 แบบ

คุณสมบัติสำหรับการสร�างสรรค�

พ�้นที่ป�กขนาดใหญ� 14"x 8"
เหมาะมากสำหรับงานป�กขนาดใหญ�  
อย�างงานคว�ลท� และหลังเสื้อแจ็กเก็ต   
มีสะดึงให�เลือกใช� 4 ขนาด 
คือ  14x8 นิ�ว 5x7 นิ�ว 4x4 นิ�ว และ 2x1.5 นิ�ว 
จักรจะตรวจจับขนาดของห�วงป�กให�อัตโนมัติ 

คุณสมบัติสำหรับการสร�างสรรค�

คุณสมบัติสำหรับการสร�างสรรค� 

ถึงเวลาขยายขอบเขต
การสร�างสรรค�ของคุณแล�ว  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สติกเกอร� Snowman
แสดงตำแหน�งการป�ก
ใช�งานคู�กับเทคโนโลยี InnovEye Plus  
 เพ�่อหาตำแหน�งการป�กที่แม�นยำโดยอัตโนมัติ
 และเลือกการจัดแนวลายป�กจาก 9 ตัวเลือกที่มีให�

เชื่อมต�อลายป�ก 
ด�วยเทคโนโลยี InnovEye Plus   
เทคโนโลยี InnovEye Plus ทำให�การเชื่อมต�อลายป�ก 
ทำได�ง�ายและแม�นยำยิ�งข�้น เมื่อทำงานร�วมกับสติกเกอร� Snowman
 แสดงตำแหน�งการป�ก คุณสามารถปรับตำแหน�งลายป�กได�หลายครั้ง 
ในหลายทิศทาง เหมาะกับการจัดแนวเส�นขอบและบล็อกคว�ลท�

ฟ�งก�ชันตาราง 
คุณยังสามารถกำหนดตำแหน�งป�กเองได�อย�างแม�นยำ  
ด�วยฟ�งก�ชันตารางที่มีมาในเคร�่อง ซึ่งถูกออกแบบให�ทำงาน 
ร�วมกับเทคโนโลยี InnovEye Plus โดยใช�ฟ�งก�ชันนี้ 
เพ�่อการจัดแนวลายป�กด�วยตนเอง 

ในกรณีที่ด�ายขาดใช�เทคโนโลยีี InnovEye Plus เพ�่อดูจ�ดที่ด�ายขาด 
จากนั้นเลือกฟ�งก�ชันตารางในการกำหนดจ�ดที่จะเร��มป�กใหม� 

เทคโนโลยี InnovEye Plus 
สำหรับผู�รักความสมบูรณ�แบบ

ครั้งแรกของอุตสาหกรรมจักรป�ก 

เห็นตัวอย�างงานป�กเสมือนจร�ง 
เห็นพ�้นที่การป�กแบบเร�ยลไทม�และมองเห็นลายป�กซ�อนทับลงบนผ�า
 โดยไม�ต�องใช�การสแกน นอกจากนี้ยังสามารถสแกนผ�าหร�อเสื้อผ�า 
 และดูตัวอย�างงานป�กบนหน�าจอ เท�านี้ก็พร�อมที่จะป�กงานได�แล�ว 
 รวมทั้งยังใช�งานได�กับสะดึงป�กหมวก 
และสะดึงทรงกระบอก สำหรับพ�้นที่ป�กจำกัดอีกด�วย  

สแกนพ�้นหลัง ความเร็วสูง 
เหมือนมีกล�องและสแกนเนอร�ในตัว! 
สแกนพ�้นที่งานป�กได�ทั้งหมด
 ทำให�คุณสร�างสรรค�งานได�อย�างไร�ข�ดจำกัด 
 มั่นใจได�ว�าผลงานของคุณจะออกมาสมบูรณ�แบบ
 วางงานป�กในจ�ดที่ต�องการป�กได�อย�างแม�นยำทุกครั้ง 
เพ�ยงสแกนผ�าหร�อเสื้อผ�าของคุณ แล�วดูตัวอย�างงานป�กบนหน�าจอ  
เท�านี้ก็พร�อมที่จะป�กได�แล�ว นอกจากนี้ยังใช�งานได�กับสะดึงป�กหมวก 
และสะดึงทรงกระบอกสำหรับพ�้นที่ป�กที่จำกัด 
ด�วยความเร็วในการสแกน ช�วยให�คุณสร�างงานป�กได�เต็มที่
และใช�เวลาในการป�กลดลง

creative
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Inside and Outside Auto Stipple
and Fill Pattern 

เส�นคว�ลท�แบบ Stippling  

เพ��มเส�นคว�ลท�แบบ Stippling 
และ Decorative Fills ที่สวยงาม 

ใช�รูปทรงต�างๆ ที่มีอยู�ในเคร�่อง เพ�่อเพ��มรายละเอียดที่น�าสนใจ
ให�กับงานป�กมากยิ�งข�้น  หร�ออาจรวมรูปทรงและนำไปเติม
ทั้งในหร�อนอกเส�นคว�ลท�แบบ stippling ก็ได�
 โดยเลือกจาก decorative fill pattern ด�วยการตั้งค�าการเย็บแยกกัน
เพ�่อดีไซน�ที่ไม�ซ้ำใคร มีรูปทรงลักษณะป�ด 60 แบบ รูปทรงลักษณะเป�ด 30 แบบ 
และเส�น 5 แบบ คือ Satin, Single Straight, Triple Straight, Candlewick 
และ Diamond

ดูการเดินเส�นคว�ลท�อิสระแบบ stippling ที่มีรายละเอียดซับซ�อน 
โดยไม�ต�องใช�ซอฟต�แวร�หร�อกฎการเย็บใดๆ!

เพ��มการเดินเส�นคว�ลท�แบบ stippling หร�อ echo ในงานป�กหร�อบล็อกคว�ลท�ได�อย�างแม�นยำ
 หร�อ Save ลายเส�น จากนั้นเลือกแพทเทิร�น decorative fill แบบใหม�จาก 26 แบบที่มีในเคร�่อง 
 โหมดแสดงตัวอย�างงานป�ก ซึ่งปรับให�มีขนาดกว�างกว�ารุ�นก�อน 40% 
ช�วยให�คุณมองเห็นฝ�เข็มที่ป�กหร�อ fill pattern ที่เลือกไว�ได�ชัดเจน ก�อนที่จะเดินคว�ลท� 

My Design Center 
สร�างเอกลักษณ�ให�กับงานป�กของคุณ  

My Design Center ทำงานร�วมกับ InnovEye Plus 
ครั้งแรกของเทคโนโลยีการหาตำแหน�งการป�ก
 เพ�่อให�คุณสามารถออกแบบได�ตามความต�องการ 
โดยไม�จำเป�นต�องใช�เคร�่องคอมพ�วเตอร� ด�วยการซูมสูงสุดถึง 1600% 
และดูรายละเอียดการออกแบบที่เล็กที่สุดบนหน�าจอ LCD  

มีหลากหลายว�ธีที่สามารถสร�างงานศิลปะได�ด�วยตนเอง
และงานป�กเป�นอีกหนึ่งว�ธีที่สนุกสนานอย�างยิ�ง!

วาดลายเอง 
ใช�เทคโนโลยี ScanImation Scanning Frame  
หร�อวาดลงบนจอ LCD ได�โดยตรง
เพ�่อสร�างสรรค�ลายป�กของคุณ ที่มีเอกลักษณ�ไม�เหมือนใคร

วาดลายเส�นบนจอ LCD ได�โดยตรง
 และดูชิ�นงานจร�งในพ�้นที่วาดขนาดใหญ� 
หร�อใช�เทคโนโลยี ScanImation Scanning Frame 
ครั้งแรกของโลก เพ�่อสแกนภาพ ลายเส�น หร�อคลิปอาร�ต
ให�ออกมาเป�นลายป�กได�  หร�อเสียบไฟล�ลายป�ก JPEG 
ไปที่ในช�อง USB แล�วคุณจะต�องประหลาดใจ เมื่อภาพนั้น
กลายเป�นข�อมูลในการป�ก เพ�ยงแค�มีจักรเคร�่องเดียวเท�านั้น  

ซอฟต�แวร� My Design Center ที่มีมากับเคร�่อง เอกสิทธิ์เฉพาะของบราเดอร�
เพ�่อให�การออกแบบงานป�กของคุณไม�มีที่สิ�นสุด
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เชื่อมต�อไร�สาย
และแอปพลิเคชัน My Stitch Monitor
หน�า 12

หน�า 13

หน�า 13

หน�า 14

หน�า 14

สะดึงทูบูลาร� (ทรงกระบอก)
ตัวช�วยสำหรับงานป�กชิ�นใหญ� 

สะดึงหมวกป�กแบน 
ป�กหมวกได�หลากหลายประเภท

หน�าจอ LCD ขนาด 10.1 นิ�ว  
ความละเอียดสูง

คลังว�ดีโอแนะนำว�ธีใช�งาน

หน�า 14 - 15

หน�า 16 - 17

หน�าจอ LCD
และการปรับเปลี่ยนงานป�ก

ร�อยด�ายอัตโนมัติ 10 เข็ม  

สะดึงป�กแม�เหล็ก
เพ�่อป�กผ�าหร�อวัสดุที่มีความหนาได�อย�างง�ายดาย  

พ�้นที่ป�กขนาดใหญ� 14"x 8"

หน�า 4

หน�า 4

ลวดลาย 1,184 ลาย
และแบบอักษรในตัวเคร�่อง

หน�า 5

หน�า 5

หน�า 6 - 7

ครั้งแรกกับเทคโนโลยีการหาตําแหน�งป�ก InnovEye Plus:
สแกนพ�้นหลังความเร็วสูง  เห็นตัวอย�างงานป�กเสมือนจร�ง 

สติกเกอร� Snowman แสดงตำแหน�งการป�ก  

หน�า 8 - 9

My Design Center: วาดลายเอง
 เส�นคว�ลท�แบบ Stippling และ Decorative Fills

  Inside and Outside Auto Stipple and Fill Patterns 

ด�านไหนที่เป�นคุณ
ด�านธุรกิจ

ด�านสร�างสรรค�
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เชื่อมต�อไร�สาย และแอปพลิเคชัน
My Stitch Monitor 

เชื่อมต�อการใช�งานด�วยสัญญาณไร�สาย 

เชื่อมต�อไร�สาย เพ�่อตรวจสอบงานป�กของคุณ  
ด�วยแอปพลิเคชัน My Stitch Monitor บนอุปกรณ� iOS หร�อ Android™ 
 ติดตามความคืบหน�าของงานและรับการแจ�งเตือนเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนด�าย 
หร�อเมื่องานป�กของคุณเสร็จเร�ยบร�อย 

ด�วยการเชื่อมต�อไร�สายและซอฟต�แวร�ออกแบบลายป�ก PE-DESIGN 11*
คุณสามารถใช�งานเคร�่องร�วมกันได�มากถึง 10 เคร�่อง โดยไม�ต�องต�อสายใดๆ

คุณสมบัติสำหรับธุรกิจ 

คุณสมบัติสำหรับธุรกิจ

ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต
ด�วยการเชื่อมต�อไร�สาย  

สะดึงทูบูลาร� (ทรงกระบอก)

สะดึงหมวกป�กแบน

ป�กลายบนแขนเสื้อ กางเกงขายาว และวัตถุทรงกระบอกอื่นๆ ได�โดยง�าย
สะดึงทูบูลาร� (ทรงกระบอก) เป�นตัวช�วยพ�เศษในการป�กผ�าขนาดใหญ�
ติดตั้งและถอดออกได�ง�าย โดยไม�มีช�องว�าง ระหว�างจักรและโต�ะ

ที่ถูกออกแบบเป�นพ�เศษ ทำให�ไม�เกิดรอยยับบนหมวก 
 ด�วยสะดึงหมวกป�กแบนที่ใช�งานง�าย  สามารถป�กลายบนหมวกได�
ใกล�กับป�กหมวก (6-10 มม.) เหนือกว�ามาตรฐาน 35%  ข�้นอยู�กับ
ประเภทของหมวก

อุปกรณ�เสร�ม
เพ�่อสร�างสรรค�
ผลิตภัณฑ�ใหม�
คุณสมบัติสำหรับธุรกิจ 

คุณสมบัติสำหรับธุรกิจ 

*อุปกรณ�เสร�มสอบถามรายละเอียดเพ��มเติมได�ที่ตัวแทนจำหน�าย

เพ��มเติมด�วยอุปกรณ�เสร�มกว�า 20 ชิ�น 
สำหรับงานป�กสุดพ�เศษของคุณ!

สะดึงหมวกปกติ
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แยกสีด�าย

ป�อนและปรับแต�งตัวอักษร  จัดแนวตัวอักษร 

สร�างงาน 
Appliqué
ได�ง�ายๆ 

ปุ�ม No Sew  
เมื่อต�องรวมลายป�ก ด�วยระบบแยกสีด�าย
จะช�วยคุณจัดลำดับในการป�กลวดลายที่มีหลายสี 
ลดจำนวนครั้งในการเปลี่ยนสีด�ายและเปลี่ยนเข็ม 
 ทำให�ใช�เวลาในการป�กลดลง
 

ป�อนข�อความหลายบรรทัด แล�วย�อนกลับ เพ�่อแก�ไขได�หลายว�ธี 
คุณสามารถแทรก องค�ประกอบ แบ�งคำหร�อประโยค รวมคำ  
เปลี่ยนรูปแบบและขนาดของแต�ละตัวอักษร 
แม�แต�เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรทั้งบรรทัดพร�อมกันก็ได�

สร�างข�อความที่จะป�กหลายบรรทัดได�ง�ายๆ
และจัดชิดซ�าย กึ่งกลาง หร�อชิดขวา 

รวมกลุ�ม/ยกเลิกการรวมกลุ�ม  
รวมกลุ�มตัวอักษรเพ�่อย�ายทั้งหมดในครั้งเดียวได�ง�ายๆ  
เหมาะสำหรับงานป�กโลโก�

มีรูปแบบสำเร็จรูปภายในเคร�่อง 
สำหรับสร�างงาน Appliqué 
ได�อย�างง�ายดาย

ช�วยให�คุณป�ดส�วนที่เป�นสีของลาย 
เพ�่อเพ��มทางเลือกในการสร�างสรรค�งานมากยิ�งข�้น

ยกระดับงานป�กของคุณด�วยฟ�เจอร�ปรับแต�งลายป�กที่ดีที่สุด

ปรับแต�งลายป�ก
business

คุณสมบัติสำหรับธุรกิจ  

หน�าจอ LCD ขนาด 10.1 นิ�ว  ที่มีความละเอียดสูง
ดูผลงานการสร�างสรรค�ของคุณบนหน�าจอ LCD แบบคมชัดสีสันสดใส
 ใช�งานง�ายด�วยเมนูเลื่อนลงและไอคอนขนาดใหญ�มองเห็นชัดเจน

แสดงงานป�กของคุณ
บนหน�าจอขนาดใหญ�
คุณสมบัติสำหรับธุรกิจ  

คลังว�ดีโอ
แนะนำว�ธีใช�งาน 
คู�มือแนะนำการใช�งานคมชัดระดับ HD 
ที่มีมาในตัวเคร�่อง ทำให�การเร�ยนรู�เป�นเร�่องง�าย!  
ว�ดีโอแนะนำการใช�งาน 29 ชุด
 ผ�านหน�าจอ LCD ที่มีค�าความละเอียดสูง
ได�โดยตรง หร�อสตร�มผลงานสร�างสรรค�ของคุณเอง
 โดยใช�ไฟล�มาตรฐานรูปแบบ MP4 

คุณสมบัติ
การปรับตั้งและการซูม  
ดูผลงานสร�างสรรค�ของคุณด�วยสีที่คมชัดสดใส 
และมีขนาดใหญ�กว�าของจร�ง
ด�วยฟ�งก�ชันการซูมที่ปรับปรุงใหม� 
ขยายได�ถึง 1600% ในฟ�งก�ชัน My Design Center 
 และสูงถึง 200% ในโหมดอื่นๆ 
 ปรับเปลี่ยนการออกแบบของคุณได�อย�างง�ายดาย
 โดยปรับหมุนลวดลายได�ครั้งละ 1 องศา

10.1"
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จักรป�กหัวเดียว 10 เข็ม 

ระบบแจ�งเตือน ป�กด�วยความเร็ว 

สนเข็มอัตโนมัติ 10 เข็ม 

เพ��มประสิทธิภาพการผลิตด�วยระบบ 10 เข็ม
 และดีไซน�ลายป�กถึง 10 สีโดยไม�ต�องเปลี่ยนด�าย 
 จักรป�ก PR1055X ช�วยให�คุณสร�างสรรค�งานป�กไปอีกขั้น

ไฟใต�เข็มจะกะพร�บ เมื่อป�กเสร็จหร�อเกิดข�อผิดพลาดเร�งความเร็วในการป�กได�ถึง 1,000 ฝ�เข็มต�อนาที 
ในเวลาแค� 7 ว�นาที เทียบเท�าอัตราเร�ง ของจักรป�ก
ในงานอุตสาหกรรม

ช�วยให�การสนเข็มเป�นเร�่องง�าย!  
นี่คือจักรป�กหลายเข็มที่มีระบบสนเข็มอัตโนมัติในตัวเคร�่อง 
 คุณจ�งร�อยด�ายแต�ละครั้งได�ในเสี้ยวว�นาที เพ�ยงแค�กดปุ�ม!

เพ��มความเร็วการป�ก
ด�วยระบบ 10 เข็ม

business
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ขยายธุรกิจของคุณ
ได�ง�ายข�้น
จักร PR1055X เปร�ยบเสมือนข�มพลังแห�งการสร�างสรรค� 
ขณะเดียวกันก็เป�นจักรป�กชั้นเยี่ยม 
เวลาเป�นสิ�งมีค�า จ�งควรใช�เวลาในการทำธุรกิจอย�างคุ�มค�า 
ด�วยคุณสมบัติต�างๆ ที่จักรรุ�นนี้มี ไม�ว�าจะเป�นความเร็วในการป�ก 10 เข็ม 
การร�อยด�ายอัตโนมัติ และการแยกสีด�าย เคร�่องไม�มีการหยุดทำงาน 
 ด�วยระบบการแจ�งเตือนสำคัญ เพ�่อให�เกิดประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด
 นอกจากนี้ยังง�ายต�อการขนย�าย ช�วยให�คุณทำธุรกิจที่ไหนก็ได�ที่โอกาสอำนวย 
อีกทั้งยังมีคุณสมบัติเพ��มเติมอื่นๆ เช�น สะดึงป�กหมวกป�กแคบ  
เพ�่อขยายไลน�ผลิตภัณฑ�ใหม� ธุรกิจของคุณ
ด�วยการเชื่อมต�อไร�สาย และซอฟต�แวร�ออกแบบลายป�ก PE-DESIGN 11  
คุณสามารถใช�งานเคร�่องร�วมกันได�มากถึง 10 เคร�่อง  
 เร�งธุรกิจให�เติบโตอย�างเต็มที่ นี่ไม�ใช�เร�่องของธุรกิจเพ�ยงอย�างเดียว
 แต�เร��มต�นมาจากการสร�างสรรค� และจักรรุ�นนี้ผลิตข�้น 
เพ�่อการสร�างสรรค�งานป�กอย�างแท�จร�ง 
ยินดีต�อนรับสู�ด�านของธุรกิจ

คุณสมบัติสำหรับธุรกิจ 
เชื่อมต�อไร�สาย
 และแอปพลิเคชัน My Stitch Monitor

คุณสมบัติสำหรับธุรกิจ 
สะดึงทูบูลาร� (ทรงกระบอก)
ตัวช�วยสำหรับงานป�กชิ�นใหญ�

คุณสมบัติสำหรับธุรกิจ 
สะดึงหมวกป�กแบน 
ป�กหมวกได�หลากหลายประเภท 

คุณสมบัติสำหรับธุรกิจ 
หน�าจอ LCD  
และการปรับเปลี่ยนงานป�ก

business
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ชั้น 21 ตึกรสา อาคารรสาทาวเวอร� 2 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0-2665-7700 โทรสาร 0-2665-7799

บร�ษัท บราเดอร� คอมเมอร�เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ�)
Brother Commercial (Thailand) Ltd. (Head Office)

Brother Sewing Club Thailand
Brother Live Chat : www.brother.co.th

Brother Contact Center : 0-2665-7777


