
PR655

• Área de bordado de 300 x 200 mm
• Equipamento fácil e rápido manuseio 
• Tela LCD ASV HD touch screen
• Permite edição de bordado de forma ágil
• Velocidade de bordado de até 1.000 ppm
• Passador automático de linha
• 28 fontes incorporadas
• Ponteiro LED

PR655
Máquina de Bordar
com tecnologia e 
performance profi ssional



Versatilidade,velocidade
e acabamento profi ssional

PR655
Máquina de 
Bordar
A PR655 incorpora todas as 
funções amigáveis que se 
espera encontrar em um 
equipamento de bordar 
profi ssional, tornando-se ideal 
para quem está pensando em 
iniciar um novo negócio ou 
ampliar o já existente de forma 
lucrativa. 

A tela LCD HD com grande 
ângulo de visualização oferece 
cores vivas e clareza cristalina, 
tornando sua visualização ainda 
mais fácil. Pré-visualize 
desenhos de alta resolução 
quase que instantaneamente e 
use o recurso de ajuste para 
alterar o brilho de sua tela de 
acordo com o seu ambiente

De todas as características, o 
mais importante é que a PR655 
é incrivelmente fácil de usar. 
Conheça este produto que irá 
tornar a sua vida e seu negócio 
ainda mais fáceis.

Seis agulhas
Borda desenhos multicoloridos de forma 
fácil e rápida. A troca automática de cor 
permite programar previamente a sequência 
de cores para o desenho. Os cortadores 
automáticos de linhas inferior e superior 
eliminam o tempo gasto no corte de linha 
após a fi nalização do bordado.

Exclusivo mecanismo de 
passagem automática de linha
Basta pressionar o botão de passar a 
linha automático e pronto! A linha superior 
é introduzida no orifício da agulha 
facilmente.

Avançado sistema de 
iluminação natural
As luzes LED embutidas proporcionam 
iluminação natural efi caz para sua área 
de trabalho.



Personalize seus desenhos na 
tela
Funções de edição que incluem arranjo de 
texto, rotação do desenho em incrementos 
de 1 grau, redimensionamento do 
desenho, combinação de desenhos e 
adição de letras.

Recursos versáteis 
Converta desenhos multicoloridos em 
bordados monocromáticos e crie bordas 
contínuas facilmente usando marcas de 
registro.

28 fontes incorporadas
A tela LCD sensível ao toque de 
comandos simples permite modifi car 
projetos usando uma variedade de estilos 
de letras e efeitos de texto. Isto lhe dá 
fl exibilidade para adicionar originalidade 
aos seus desenhos.

Personalização 
rápida de 
bordado



Conexão de até quatro máquinas 
da série PR650/655 e PR1000
Monitore todas as máquinas a partir de 
um único computador e envie até 100 
desenhos para a fi la de desenhos da 
máquina. (É necessário o software 
opcional PE-Design® Next)

Bastidores de bordar inclusos
Escolha o bastidor ideal para o seu 
trabalho entre quatro diferentes 
tamanhos incluídos com a PR655  
(300 x 200 mm, 180 x 130 mm, 
100 x 100 mm, 60 x 40 mm).

Braço cilíndrico 
O braço cilíndrico torna fácil bordar itens 
como bonés, sacolas, luvas, pernas das 
calças, etc.

Ponteiro de LED
para perfeito posicionamento da agulha
O novo ponteiro de LED torna mais fácil ver exatamente onde a agulha descerá. 
Também torna o posicionamento perfeito do desenho tão simples quanto tocar 
algumas teclas da tela LCD. Ele permite posicionar seu trabalho de forma mais rápida 
e mais precisa do que nunca.

Mais efi ciente, 
mais criativa
Explore novos níveis de bordado 
comercial e artístico, com novos 
recursos que trazem fl exibilidade, 
velocidade e precisão para o seu 
projeto.

O novo ponteiro de LED mostra 
precisamente onde a agulha 
descerá; as 28 fontes aumentam 
suas opções e os novos sensores 
de bastidor adicionais permitem o 
uso de bastidores adicionais 
(opcionais) para maior versatilidade. 
Borde desde artigos esportivos 
personalizados e uniformes até 
bonés e chapéus. Libere a sua 
criatividade!

Novos sensores de bastidor
A PR655 é equipada com novos 
sensores que permitem o uso de mais 
tipos de bastidores como: bastidores 
redondos* e novos kits de bastidores de 
calçados*.
Os kits de bastidores de calçados* 
facilitam o bordado em sapatos, bolsos 
internos de casacos, punhos, luvas e 
muitos outros itens.

*Devem ser comprados separadamente.



Tipo de máquina:  1 cabeça, braço cilíndrico, seis agulhas
Velocidade de bordado:  1.000 pontos por minuto
Formatos compatíveis:  .pes, .dst e .phc
Dimensão:  512(L) x 589(P) x 586(A) mm
Peso:  37 kg (Peso com embalagem: 55 kg)
Requisitos elétricos:   220~240V
Tipo de bobina:  Tamanho grande (L)

Especifi cações 
mecânicas
PR655

Recursos e benefícios das séries PR

Número de agulhas Borde desenhos multicoloridos de forma fácil e rápida. 6 10

Até 1.000 pontos por minuto
Faixa de velocidade variável, plano: 400 a 1.000 ppm, boné: 400 a 600 
ppm.

 

Grande área de bordado
Permite criar desenhos de bordado ainda maiores. Proporciona 
fl exibilidade e impacto aos seus desenhos.

300 x 200 360 x 200

Grande tela LCD colorida 
sensível ao toque

Informações do ponto e tutoriais instrutivos podem ser acessados de forma 
simples e rápida graças à grande tela.

 

Exclusivo mecanismo de 
passagem automática de 
linha

Simplesmente pressione o botão de passar a linha automático para ver a 
linha superior passar pela agulha de forma fácil e segura.

 

Cortadores de linha 
automáticos

Corta automaticamente as linhas superior e inferior ao fi m de cada troca de 
cor de linha no bordado.

 

Estilos de fonte 
incorporados

Personalize todos os seus projetos usando uma variedade de estilos de 
fontes e efeitos de texto.

28 28

Desenhos incorporados
Personalize seus projetos de forma fácil e rápida escolhendo desenhos de 
alfabeto, modelos de molduras e uma seleção de desenhos de bordado.

25
desenhos

110
desenhos

Personalize seus desenhos 
na tela

Poderosas funções de edição que incluem arranjo de texto, rotação do 
desenho em incrementos de 1 grau, redimensionamento do desenho, 
combinação de desenhos e adição de letras.

 

Retrocesso de pontos 
individuais

Com a tela sensível ao toque de fácil utilização, você pode procurar no 
desenho por pontos individuais, blocos de cores ou grupos de 100 pontos.

 

Função Aplique Cria apliques coloridos, perfeitos para emblemas e medalhões.  

Bordado de cor única Permite bordar qualquer desenho com uma única cor sem interrupção.  

Portas USB (2x principais, 
1x secundária)

Importa desenhos do cartão de memória USB ou de uma conexão direta 
do PC.

 

Função Link (Conexão)
Possibilidade de conectar várias máquinas a um único PC usando o 
PE-Design Next.

 

Agrupar/Desagrupar
Combine desenhos e edite-os como único desenho, ou separe os 
elementos do desenho e edite-os separadamente.

 

Avanço/retrocesso Confi gure o retrocesso/avanço dos pontos sobre o desenho.
+/- 500 
pontos

+/- 1.000 
pontos

Sistema de passagem de 
linha

A passagem fácil de linha evita a formação de emaranhados e nós, 
oferecendo tensão de linha estável.

Normal Flexível

Mesa Suporta projetos de bordado grandes e pesados. Opcional 

Posicionamento do 
desenho

Posiciona facilmente os desenhos de bordado no lugar desejado.
Ponteiro de 

LED
Câmera

Função câmera
Avançada função de detecção de posicionamento do desenho através da 
câmera e função de retrocesso/avanço do bordado.



Ponteiro de LED O ponteiro de LED torna mais fácil ver exatamente onde a agulha descerá. 

LEDs indicadores do status 
de linha

As luzes dos LED multicoloridos ajudam a mostrar:
• a posição das linhas rompidas
• quando uma cor de linha precisa ser trocada
• a posição de cada cor de linha



Sequência de cores manual Ajuste da sequência de cores pelo número da agulha. 

Velocidade da agulha fi xa 
Ajuste de velocidades individuais por agulha para se adequar às linhas 
especiais.



Recursos Benefícios PR655 PR1000e



Kits de bastidores de calçado 1 & 2
Os kits de bastidores de calçado são ideais 
para adicionar bordados aos sapatos, bolsos 
internos de casacos, punhos, luvas e muito 
outros itens.
Tamanho do bastidor de calçado: 45 x 24 mm

Bastidor para quilt 200 x 200 mm
Projetado para fi xar acolchoados quadrados 
tradicionais. Deve ser usado com o suporte 
de bastidor de bordar B; e o uso da mesa 
extensora grande é recomendado.

Bastidor plano
Casacos e outros materiais mais grossos são 
facilmente bordados no bastidor plano, que 
mede 300 x 200 mm.

Bastidor para bordas 300 x 100 mm
Borde belos desenhos e bordas contínuos. 
Ideal para uma ampla variedade de projetos, 
de moda à decoração. É recomendado o uso 
da mesa extensora grande.

Software PE-Design
A família de softwares de desenho de 
bordado da Brother, o PE-Design Next e o 
PE-Design Plus, oferece recursos poderosos 
para atender iniciantes e profi ssionais.

Bastidor cilíndrico
Borde praticamente tudo que é cilíndrico. O 
bastidor cilíndrico tem 90 mm de largura e 80 
mm de altura. O material deve ter um diâmetro 
mínimo de 100 mm quando aberto.

Mesa extensora grande
Ampla mesa extensora para apoiar grandes e 
pesados projetos, como cobertores, casacos, 
etc. Recomenda-se prender o tecido.

Kit de bastidores redondos
O kit de bastidores redondos inclui 3 bastidores:

• Pequeno: 100 mm
• Médio: 130 mm
• Grande:160 mm

Acessórios Opcionais

Bastidor de boné
Borde seus bonés sem esforço. 
Ampla área de bordado: 130 mm x até 60 mm 
de altura.

Kit cutwork PR
Borde e corte, sem ter que trocar as agulhas. 
Use este kit para criar e personalizar belos 
bordados cutwork.

Para mais informações, procure seu distribuidor ou viste-nos em www.brother.com.br.
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Brother International Corporation do Brasil Ltda.
São Paulo, Brasil

www.brother.com.br


