Jämförelsetabell för DESIGNER™-serien
CENTRALA
FUNKTIONER
deLuxe™ Stitch System

Designer
Diamond Royale™

Designer ruby
deLuxe™

Designer topaz™
50

Designer topaz™
30

Designer topaz™
20





Exclusive Sensor System
och läge för extra lyft ger
automatisk sänkning av
matartänderna

Exclusive Sensor System
och läge för extra lyft ger
automatisk sänkning av
matartänderna







Exclusive Sewing Advisor®











Exclusive Embroidery Advisor™







Skärmtyp

Optimal interaktiv
skärm, 174 x 104 mm,
8,0" fullfärgs-skärm
med touchkontroll

Interaktiv färg
skärm, 116 x 87 mm,
5,7" fullfärgs-skärm
med touchkontroll

Interaktiv färg
skärm, 70 x 53mm,
3,5" fullfärgs-skärm
med touchkontroll

Grafisk display
monokrom 3,0"
63 x 48 mm

Grafisk display
monokrom 3,0"
63 x 48 mm

Inbyggda sömmar

698
Kan uppgraderas med
fler sömmar.

498
Kan uppgraderas med
fler sömmar.

261

163

105

1250

1052

719

620

368

233 inbyggda broderier
175 Classic collection

162 inbyggda broderier
175 Classic collection

159 inbyggda
broderier

75 broderier på USB
Embroidery stick
27 Bonusbroderier
på CD

75 broderier på USB
Embroidery stick

4

4
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1
Small

Exclusive Sensor System™

Alla sömmar (inklusive bokstäver,
tecken etc)
Broderier ingår
Multi-Size broderteckensnitt
Broderenhetens storlek

Large

Medium

Medium

Medium

Royal Hoop 360 x 200 mm









Crown Hoop 260 x 200 mm



Splendid Square Hoop
120 x 120 mm



Designer™ Majestic Hoop
360 x 350 mm






Basfunktion





Extra tillbehör

Högre broderhastighet



Välj skärmutseende



Skapa applikation - välj mellan olika
former och alfabet och skapa din
applikation direkt på skärmen



Design Shaping



Design Positioning – Kombinera
dina broderier perfekt varje gång

Fullständig

Fullständig

Resize; förstora broderi - fler stygn,
förminska broderi - färre stygn





Anpassa broderier på skärmen







Automatiskt trådklipp med automatisk klippning av hoppstygn









Stor sömnadsyta – 250 mm till höger
om nålen











Justerbar E Light™
– Justera ljusstyrka och
färg (LED)

Rader med lysdioder
(LED)

Rader med lysdioder
(LED)

2 glödlampor

2 light bulbs

USB-anslutning

Embroidery stick,
kabel till dator

Embroidery stick,
kabel till dator

Embroidery stick

Embroidery stick

Embroidery stick

Uppdateringar via Internet

Via USB-kabel till
datorn eller USB
Embroidery Stick

Via USB-kabel till
datorn eller USB
Embroidery Stick

Via USB
Embroidery Stick

Via USB
Embroidery Stick

Via USB
Embroidery Stick 1

Belysningssystem

BRODERIFUNKTIONER

Designer
Diamond Royale™

Designer ruby
deLuxe™

Designer topaz™
50

Designer topaz™
30

Designer topaz™
20

Färgblockssortering – Ta bort färgförändringar med ett tryck



Slå ihop färger – Ta bort färgstopp i
stora eller kombinerade mönster



Gruppering av broderier – Skapa en
grupp av utvalda broderier på skärmen för redigering



Smart Save – Kommer ihåg din
placering i broderiet





Knapphål kan broderas i en
broderbåge





Ångra/gör om när du skapar
mönsterkombinationer





Bestäm broderiordning





Tapering i broderläge





Sy dekorsömmar i broderbågen





Design-Select – välj ett eller flera
broderier för redigering.





Tryck och håll nedtryckt för enkel
hantering av broderier, filer och annat





Välj motiv från miniatyrbilder





Gå till broderiets exakta stygnnummer





Zooma och panorera







Ladda in och se multiformat-broderier







Lägg till rutnät på skärmen för
placering





Nedräkning av broderingstid efter färg





Markering med markör på skärmen
under brodering







Ändra färg på broderiet, ändra bakgrundsfärg, välj monokrom
(enfärgad)

Ändra färg på broderiet, välj
monokrom (enfärgad)

Välj att sy i färg
eller monokrom
(enfärgad)

Välj att sy i färg
eller monokrom
(enfärgad)

Välj att sy i färg
eller monokrom
(enfärgad)

En grad åt gången

En grad åt gången

En grad åt gången

90 grader åt gången

90 grader åt gången

2 alternativ

2 alternativ







Förstora/förminska broderi











Stega genom broderiet efter färg och
stygn för stygn











Kontrollera storlek och placering
före brodering











Mina broderbågar –
Välj de broderbågar du har











Redigera färg:
Rotera broderier
Tråckla fast tyget i bågen
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SÖMNADS
FUNKTIONER

Designer
Diamond Royale™

Designer ruby
deLuxe™

Designer topaz™
50

Designer topaz™
30

Designer topaz™
20

Extra tillbehör

Extra tillbehör

Extra tillbehör

Extra tillbehör

Dimensionssömmar



Övermatare med utbytbara
pressarfötter



Raksömsstygnplåt med sensor



Sidledes sömnad





Tapering. Välj vinkel på avsmalnande
sömmar – välj mellan 18 olika vinklar





Sömnad i olika riktningar – 4-vägs
och 8-vägs





Sy med broderenheten fastsatt





Mina filer +
USB Embroidery Stick

Mina filer +
USB Embroidery Stick

Mina filer +
USB Embroidery
Stick

Mönsteromstart









Stygnbredd, 7 mm











48 minnen

30 minnen

24 minnen

20 minnen

15 minnen

Programmerbara sömnadsteckensnitt

6
Kan även
broderas

6
Kan även
broderas

5

5

3

PBK (perfekt balanserade knapphål)
med automatisk knapphålsmätare

16 knapphål +
3 snörhål + sy i knapp

11 knapphål +
2 snörhål
+ sy i knapp

9 knapphål +
2 snörhål
+ sy i knapp

7 knapphål +
snörhål
+ sy i knapp

7 knapphål +
snörhål
+ sy i knapp

Sömmar på skärmen


sömmens startpunkt
indikeras på skärmen


sömmens startpunkt
indikeras på skärmen


sömmens startpunkt
indikeras på skärmen





Hastighetskontroll

5 sömnadshastigheter

5 sömnadshastigheter

5 sömnadshastigheter

5 sömnadshastigheter

3 sömnadshastigheter

Inställning för tvillingnål


Utseendet på stygnen/
sömmen visas på skärmen.


Utseendet på stygnen/
sömmen visas på skärmen.


Utseendet på stygnen/sömmen visas
på skärmen.





Frihandssömnad

2 lägen
Svävande frihands
sömnad och fjädrande
frihandssömnad

2 lägen
Svävande frihands
sömnad och fjädrande
frihandssömnad

2 lägen
Svävande frihands
sömnad och
fjädrande frihandssömnad

2 lägen
Svävande frihands
sömnad och
fjädrande frihandssömnad

2 lägen
Svävande frihands
sömnad och
fjädrande frihandssömnad

Sömplacering









Anpassa söm; längd, bredd,
spegelvänd sidledes och längdledes









Ej spegelvändning
längdledes

Tvillingnål och stygnbreddsbegränsning











Sy med eller utan fotreglage











Ljus indikerar nålstopp uppe/nere











FIX fäst-funktion











Omedelbar och låsbar backmatning











Stoppfunktion











Snap on/off pressarfötter











Permanenta minnen

Menyn Mina sömmar
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29 Nålpositioner
Elektroniskt nåltryck

FLER FUNKTIONER



















Designer
Diamond Royale™

Designer ruby
deLuxe™

Designer topaz™
50

Designer topaz™
30

Designer topaz™
20

Upplyst trädningsområde



Alarmljus



Tillbehörslåda för broderi



Mjuk väska till broderenhet ingår



Övertrådspännings/matnings
kompensation– Möjligt att ändra den
förinställda spänningen för specialtekniker eller enligt personliga preferenser
och spara





Skärmsläckare







Ljud inkluderade i
maskinen + användardefinierade ljud

Ljud inkluderade i
maskinen

Möjlighet att använda USB-mus







Alternativet lås skärm







+ Upplyst pekpinne
område

































Snabbguide direkt på skärmen eller
tryckt snabbguide

Snabbguide,
Innehållsförteckning

Snabbguide,
Innehållsförteckning

Snabbguide

Tryckt snabbguide

Tryckt snabbguide

Automatisk sänkning av matartänder

Sömnad och broderi

Sömnad och broderi

Endast broderi

Endast broderi

Endast broderi

Dubbelsidig









Avkännare för över- och undertråd











Nålträdare











Flera språk











+ deLuxe Stitch
System

+ deLuxe Stitch
System







Förlängda stödlinjer på stygnplåten –
upp till 40 mm på båda sidor om nålen











Automatisk upphämtning av undertråd











Klämfri roterande gripare











Smörjfri











Hårdhuv/hård väska











Formgiven och konstruerad i Sverige











Personliga maskinljud

Inbyggd hållare för pekpinne
Snabbspolning – separat motor för
att spola undertråd under sömnad
eller broderi
HUSQVARNA VIKING® 1GB

USB Embroidery Stick

Kostnadsfri programvara
att ladda ner

Löstagbar tillbehörslåda

Helautomatisk elektronisk trådspänning

™

™
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