Blande farger
Skape minner

Gjør det du elsker (sy!)
sammen med dem
du er glad i!

Brukervennlig nyskaping
• På den livfulle, interaktive berøringsskjermen i farger* kan du lett navigere
gjennom ulike skjermbilder for sying og programmering. Slik en sjelden
perle, å finne en skjerm av dette kaliberet i denne prisklassen.

“Ett stort quilteprosjekt. Tre fantastiske puter. Nydelige løpere. Koppholdere
med personlig preg (seks, for å være nøyaktig). Og til og med en
superstjerne-t-skjorte til den yngste.

• Rettsømmene dine vil bli penere enn noen gang tidligere når du bruker
stingplaten for rettsøm med sensorteknologi*.

Vår årlige sysamling, der alle kvinnene i familien møtes til en helg full
av sying og moro, var en stor suksess! Det er ikke til å undres over at
det er en av våre kjæreste tradisjoner. Å kunne gjøre det du elsker,
sammen med de menneskene som betyr mest for deg ... kan det finnes
noe bedre?

• Du kan sy frihåndssøm med en hvilken som helst søm.

Smart komfort
• EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-teknologien registrerer alle stofftykkelser
automatisk og kontinuerlig, slik at stoffmatingen blir jevn og perfekt.
• Exclusive SEWING ADVISOR™-funksjonen stiller alt inn for deg.

Vi er syere med ambisjoner, og vi har mange drømmer og ideer
som vi vil sette ut i livet! I år (og i mange år fremover) var vi klare
for suksess, sammen med de nyeste familiemedlemmene våre,
HUSQVARNA VIKING® SAPPHIRE™-symaskinene. Vi er særlig
takknemlige for de mange tidsbesparende funksjonene som gjorde
det mulig for oss å skape så mye skjønnhet på så kort tid.
Da den livlige syhelgen var over reiste vi alle hjem mye rikere, etter det gode samværet
hvor vi skapte nye minner ved hjelp av vår kjæreste hobby. Vi er fra 15 til 75 år gamle,
og er alle stolte av å være Anderson-familien blant Husqvarna Viking®-syerne!”
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• Den automatiske trådkniven kutter trådene med ett trykk.
• Den best egnede trådspenningen stilles inn automatisk for alle sømmer og
teknikker.

Utrolige muligheter
• Ved hjelp av sideveissømmer* kan du lage bredere og vakrere sømmer.
• Et stort område til høyre for nålen gjør det mye enklere å sy.
• Hundrevis av 7 mm-sømmer, spesialsømmer og opptil fem skriftstiler.

Gode minner!

* SAPPHIRE™ 960Q-modellen
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Levende farger – Alltid!
SAPPHIRE™ 960Q-symaskinen har en interaktiv
berøringsskjerm i farger, som har høy oppløsning og
er enkel å bruke. Bruk ganske enkelt pekepinnen til
å aktivere funksjoner, sømmer og informasjon med
bare ett trykk! Høykontrastfargene på skjermen gjør
det enkelt å finne frem når du navigerer gjennom
ulike skjermbilder for sying og programmering.

“Når du ønsker å fokusere
på syingen, er det flott å
ha hjelpen du trenger rett
foran deg!”

SAPPHIRE™ 930-symaskinen har et display. Trykk på
valgknappene på berøringspanelet eller gå gjennom
sømmene med piltastene.

Ta i mot råd fra symaskinen!
Bare angi stofftype og syteknikk, så stiller Exclusive
SEWING ADVISOR™-funksjonen inn maskinen for
deg umiddelbart. Den velger egnet søm, stingbredde,
stinglengde, syhastighet og trådspenning. Den
anbefaler også egnet trykkfot, nåletype og -størrelse.
Når du bruker Exclusive SEWING ADVISOR™funksjonen, er det som å sy med et par hjelpende
hender!

DU TRENGER IKKE STILLE INN
TRÅDSPENNINGEN
Den automatiske
trådkniven kutter
trådene og drar
trådendene til
undersiden av stoffet.

!
Action Shot

saks, bare
Du trenger ingen ådene!
trykk for å kutte tr

Hundrevis av sømmer å
velge mellom!
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Uansett hvilken søm og stofftype du velger, stilles
den best egnede trådspenningen inn automatisk.
Like så enkelt er det å endre innstillingene ved
særskilte behov.

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
Når du berører fotregulatoren eller trykker på en
knapp, senkes og heves trykkfoten automatisk.
Trykkfotpresset justerer automatisk for alle stofftykkelser, noe som gjør at stoffmatingen blir jevn
og perfekt. Det er til og med en ekstra løft-stilling
for å gi så stor plass som mulig til å skyve tykke
syprosjekter, for eksempel quiltearbeider, lett
under foten. Trykkfot lette-funksjonen registrerer
stofftykkelsen for umiddelbar endring av syretning.

Ingenting
er s
med quilt om løpere
eeffekt!
Tips: Finn ut hvordan du lager de quiltede
løperne på www.husqvarnaviking.com
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“Alle har bidratt i utformingen
og syingen av quilteprosjektet.
Funksjonene på SAPPHIRE™maskinene gjorde alt så
mye enklere. Til og med
applikasjonen i midten og
stipplingen gikk greit.”
PERFEKT rettsøm
Stingplaten for rettsøm gjør rettsømmene dine
bedre enn noen gang tidligere. Når den er satt
på, stiller en sensor automatisk maskinen inn på
rettsøm (modell 960Q).

Enkelt å håndtere store syprosjekter
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Maskinens generøse utforming gir deg god plass til å sy store
syprosjekter. Det åpne området fra siden av maskinen til nålen
måler nesten 10" (250 mm). Perfekt til quiltearbeider og andre store
syprosjekter! Sørg for ekstra komfort og gjør syområdet enda større
ved å bruke forlengelsesbordet med guide (ekstrautstyr).
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Lar det aldri gå tomt
for undertråd
SAPPHIRE™-symaskinen stopper å
sy og varsler deg når undertråden
er i ferd med å ta slutt.

Bredere og vakrere sømmer

Gode hjelpefunksjoner når
du trenger det!

I tillegg til hundrevis av 7 mm-sømmer, har SAPPHIRE™
960Q-symaskinen også sideveissømmer, som gjør det mulig å
sy sømmer som er opptil 36 mm brede. Fantastisk til alle typer
dekorasjoner.

Et nytt arv
est
vil ha gled ykke som familien
e av i man
ge år!

Sy dine egne visdomsord
Du kan velge mellom opptil fem innebygde sømskrifttyper når du lager
dine egne visdomsord. Sett bokstavene sammen til ord og kombiner dem med
andre sømmer. Lagre kombinasjonene dine i en Mine sømmer-meny.  
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Tips: Gå til www.husqvarnaviking.com for å finne tips og
råd om hvordan du lager ditt eget sett med koppholdere!
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Se alle typer farger når
som helst på dagen!

“Å sy sammen er en sann glede! Dere
kan dele tips og ideer om hvordan
dere skal få mest mulig ut av syingen.

Å se sy- og arbeidsområdet tydelig er selvsagt svært
viktig for å oppnå gode resultater. Tre LED-lamper
plassert over nålområdet og sømoverflaten sørger for
godt lys når du skal sy.

Som en bonus kan du lære nye
teknikker og hvordan du bruker
ekstra tilbehør som du ikke engang
visste at du trengte!”

Perfekte knapphull hver gang
Det kan være en stor utfordring å lage knapphull og
plassere dem riktig, men ikke med en SAPPHIRE™symaskin! PBB-systemet syr begge sidene av
knapphullet i samme retning for å lage perfekt
balanserte knapphull. Du kan velge mellom flere
knapphullsstiler.
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Tips: Ferdigstill prosjektet ditt med detaljer som gir det et
profesjonelt og eksklusivt preg. Ram inn puten med unike
kantsnorer og kle knappene i matchende stoff.
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“For en fantastisk helg hvor vi har
fått oppleve sygleden sammen med
familien! Det finnes ingen bedre
måte å ta farvel på enn å dele
en vidunderlig middag mens vi
planlegger neste samling!”

Få maskinen til å yte sitt beste
Ta kreativiteten til nye høyder med det perfekte tilbehøret.
HUSQVARNA VIKING® leverer utallige typer tilbehør som er
laget for å gjøre syingen raskere, enklere og mer profesjonell.
Du finner alt tilbehøret på www.husqvarnaviking.com
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Bli med i HUSQVARNA VIKING®-familien!
Siden 1872 har HUSQVARNA VIKING® stått i spissen for
nyskapende syfunksjoner. Vårt mål har alltid vært å spre
syglede via eksklusiv komfort og tidsbesparende, banebrytende
funksjoner. Vi er kjent over hele verden for opplæring av høy
kvalitet, inspirasjon og personlig service.
Velkommen til HUSQVARNA VIKING®-familien!
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Sy dekorative oldere på et blunk!
bånd sammen
– ferdig!
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960Q

Display

Berøringsskjerm i farger

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-teknologi

•

•

Exclusive Sewing Advisor™-funksjon

•

•

Sideveissøm

•

Sensor for stingplate for rettsøm

•

Automatisk trådkniv

•

•

Trådspenning som justerer seg selv elektronisk

•

•

Stor sømoverflate
Sømvalg
Nytte- og pyntesømmer
Knapphullsstiler
Programmerbare innebygde skrifttyper

10" (250 mm)

10" (250 mm)

Knappevalg

Berøringsskjerm

215

321

7+2 snorhull + program for isying av knapp

9+2 snorhull + program for isying av knapp

4

5

574

777

20 (800 sømmer totalt)

24 (opptil 2300 sømmer totalt)

Nålstillinger

29

29

Trykkføtter til å klikke på medfølger
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Perfekt balanserte knapphull (PBB)

•

•

Avsmalningsfunksjon

•

•

Piktogramfunksjon

•

•

Speilvending sideveis / i lengden

•

•

Juster stinglengde og -bredde

•

•

7 mm

7 mm

Sikring av tvillingnål og sikring sømbredde

•

•

Alle sømmer (inkludert sømmer, bokstaver, tegn osv)
Mine sømmer (permanente minner)

Funksjoner for sying

Quick Help (Instant on screen explanaition)

Stingbredde

•

Over- og undertrådsensor

•

•

Fix-funksjon

•

•

stop-funksjon

•

•

nålstopp oppe/nede

•

•

5 hastigheter

5 hastigheter

øyeblikkelig og fast tilbakesømstilling

elektronisk hastighetskontroll

•

•

start/Stop-funksjon (sy uten fotregulatoren)

•

•

Designomstart

•

•

Sømmene vises på skjermen i full størrelse.

•

•

Maskinfunksjoner
LED-lamper x 3

LED-lamper x 3

Innebygd nålitræer

Lyssystem

•

•

Spolen spoles gjennom nålen

•

•

Automatisk opphenting av undertråd

•

•

40 mm på begge sider av nålen

40 mm på begge sider av nålen

2

2

Gradering for forlenget dobbel stingplate
Innebygde snellestifter
Trådkniver

3

3

Språk

12

12

Stikk innom din nærmeste HUSQVARNA VIKING®-forhandler eller gå til
www.husqvarnaviking.com for å oppleve SAPPHIRE™-symaskinene

www.husqvarnaviking.com
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