Fantisera
Skapa
Briljera

DESIGNER TOPAZ™ 40

INBYGGD HJÄLP FÖR PROFFSSÖMNAD OCH BRODERI

DESIGNER TOPAZ™ 50

Låt fantasin leda
dig!
Jag heter Tara och jag älskar att sy, men när jag började brodera togs min
kreativitet till en helt ny nivå. Det är magiskt hur sömnad kombinerat
med broderi kan förvandla något alldagligt till något extraordinärt.
Min bästa vän, Emma, och jag är trygga med att sy- och brodérmaskinerna
HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™ kan förverkliga våra idéer!
Fantastiskt utrymme kombinerat med inbyggda hjälpfunktioner som bara
finns i symaskiner från HUSQVARNA VIKING® gör DESIGNER TOPAZ™ 50och DESIGNER TOPAZ™ 40-maskinerna till perfekta sömnadspartner på våra
kreativa äventyr!
Att shoppa tyger en ledig dag och sy tillsammans med Emma är alltid
spännande. En enskild idé leder till nästa och innan du vet ordet av håller
du på att skapa något helt fantastiskt och unikt.
Få en perfekt dag med mycket skratt, roligheter och kreativitet precis som
vi. Med min bästa vän och våra DESIGNER TOPAZ™-maskiner vid vår sida
finns det ingen gräns för vad vi kan tänka ut och skapa!
Förbered dig på att glänsa!
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DESIGNER TOPAZ™ 50
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Fantastisk sömnad, sensationellt
broderi och inbyggd hjälp!
SPRAKANDE INNOVATION
• Med färgpekskärmen kan du enkelt navigera mellan olika skärmbilder för broderi,
redigering och sömnad.
• Med funktionen Basic Design Positioning kan du sammanfoga stora broderier med perfekt
placering varje gång.
• Internetuppdateringar säkerställer att din DESIGNER TOPAZ™ sy- och brodérmaskin alltid
är uppdaterad.
STOR KAPACITET
• Den stora brodérytan gör det möjligt att brodera fantastiska mönster utan att behöva spänna
om tyget i bågen och den väl tilltagna sömnadsytan ger mer plats för stora sömnadsprojekt.
• Funktionerna Redigera broderi och Spara ökar din kreativitet och ger ett personligare och
mer exakt resultat.
• Hundratals fantastiska broderier och sömmar inspirerar till en kreativitet utan slut.
• Stort utbud av extra brodérbågar för olika ändamål.
ROLIGT OCH BEKVÄMT
• Den unika EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-tekniken känner av tygets tjocklek och ger
en perfekt, jämn tygmatning.
• Den unika SEWING ADVISOR®-funktionen optimerar din sömnad genom förinställda val
och instruktioner på skärmen.
• Automatiskt trådklipp av hoppstygn minskar den tid du behöver lägga på att klippa bort
trådar när du skapar vackra broderier.
• Avkännaren för över- och undertråd meddelar när övertråden har gått av eller om
undertråden håller på att ta slut.

DESIGNER TOPAZ™ 50
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FÖRST* Finns på båda maskinerna. Förstklassig på
DESIGNER TOPAZ™ 40-maskinen, jämfört med
de främsta konkurrerande symaskinerna i samma
prisklass.

DESIGNER TOPAZ™ 40

DESIGNER TOPAZ™ 50

KLASSIG *

FÄRGPEKSKÄRM*

– Har livfulla färger och ger en perfekt vy.
DESIGNER TOPAZ™ sy- och brodérmaskinerna är utrustade med en
färgpekskärm. Tryck på direktvalsknapparna på pekskärmen eller
stega genom sömmarna med pilarna. Allt du behöver veta visas på
den upplysta färgpekskärmen.

REDIGERA OCH SPARA BRODERIER

– För perfekta och personliga resultat.

* Vissa broderier finns bara på DESIGNER TOPAZ™ 50

DESIGNER TOPAZ™ sy- och brodérmaskin har en redigeringsfunktion för broderier
på skärmen som är imponerande! Spegelvänd, rotera och ändra storlek på
broderierna. Kombinera med andra motiv och personlig text. Ändringarna syns
direkt på skärmen. Spara dina personliga kombinationer och ändringar.

DESIGNER TOPAZ™ 40
www.husqvarnaviking.com
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Hjälp som ger
fantastiskt resultat

esign Positioning
Funktionen Basic D
rna passas
ser till att broderie
ng!
in perfekt varje gå

BASIC DESIGN POSITIONING

– Passa in dina broderier perfekt, varje gång!
Med funktionen Basic Design Positioning på DESIGNER TOPAZ™
sy- och brodérmaskinerna kan du se exakt var broderiet är
placerat utan att använda mallar. Med Design Positioning-guiden
blir det så enkelt.

DEN EXKLUSIVA FUNKTIONEN SEWING ADVISOR®

– Hemligheten bakom rätt inställning vid rätt tidpunkt!
Med den exklusiva SEWING ADVISOR®-funktionen slipper du gissa
dig fram. Ange bara material, tjocklek och sömnadsteknik så görs alla
inställningar automatiskt - söm, stygnbredd, stygnlängd, trådspänning,
syhastighet och pressarfotstryck. Funktionen rekommenderar också
pressarfot samt nåltyp och nålstorlek. Med den unika SEWING
ADVISOR®-funktionen får du den extra hjälp du behöver!

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-TEKNIK

– Anpassar sig efter tygets tjocklek för perfekt,
jämn matning.
Genom att du trampar lätt på fotpedalen eller trycker
på en knapp känner det automatiska pressarfotstrycket
på DESIGNER TOPAZ™ symaskinen av tygtjockleken,
vilket ger en perfekt jämn matning i alla tyger och/
eller vadd. Sensorsystemet känner automatiskt av
tygets tjocklek och du kan därför enkelt vända när
nålen är nere i tyget.
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bild!

Ögonblicks

AUTOMATISKT
TRÅDKLIPP AV HOPPSTYGN

– trådar behöver inte klippas av!
Funktionen klipper av hoppstygnen
i broderiet och drar ner trådändarna,
vilket ger ett problemfritt och proffsigt
resultat.
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Låt kreativiteten
blomma ut!
LED-BELYSNING

– Maximal belysning för
perfekt resultat
För att resultatet ska bli
bra måste du kunna se
sömnadsprojektet och
arbetsytan tydligt. De tre
LED-lamporna på DESIGNER
TOPAZ™-maskinerna lyser
upp nålen och den utökade
sömnadsytan för att ögonen
inte ska ansträngas.
STOR SÖMNADS- OCH BRODÉRYTA*

– Perfekt för stora idéer!
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HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™
50 sy- och brodérmaskin har en imponerande
stor sömnadsyta, 250 mm till höger om
nålen, och en sensationell brodéryta på
360 x 200 mm.
Du kan skapa och brodera motiv på upp
till 240 x 150 mm utan att spänna om tyget
i brodérbågen på DESIGNER TOPAZ™
40-maskinen. Sy enkelt stora projekt tack
vare den stora ytan till höger om nålen,
200 mm.

FÖRSTKLASSIG*

*DESIGNER TOPAZ™ 50-maskinen har den
största sy- och brodérytan jämfört med
de främsta konkurrerande symaskinerna
i samma prisklass.

NYTTOSÖMMAR, SPECIALSÖMMAR OCH
TYPSNITT

– Kvalitetssömmar för varje teknik.
Välj bland totalt 715 sömmar och typsnitt på
DESIGNER TOPAZ™ 50-maskinen och totalt
565 sömmar och bokstäver på DESIGNER TOPAZ™
40-maskinen. Välj söm på färgpekskärmen. Sömmen
visas i verklig storlek och med rekommenderade
inställningar – du är redo att sy!

www.husqvarnaviking.com
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GRATIS HUSQVARNA VIKING®PROGRAMVARA ATT LADDA NED

– Hitta dina mönster och bilder enkelt.
Visa broderier som miniatyrbilder, läs olika
brodérfilformat, skriv ut kataloger m.m.!
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PROGRAMVARAN QUICKFONT

– Obegränsat antal brodértypsnitt.
Omvandla alla TrueType™-typsnitt på din
dator till brodértypsnitt med programvaran
HUSQVARNA VIKING® QuickFont,
som finns att ladda ner gratis.
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*DESIGNER TOPAZ™ 50- och 40-maskinerna har det
största utbudet av extra brodérbågar jämfört med de främsta
konkurrerande symaskinerna i samma prisklass.

EXTRA BRODÉRBÅGAR

– För olika storlekar och tekniker.
Med det breda utbudet av extra bågar från
HUSQVARNA VIKING® kan du utöka maskinens
möjligheter och uppnå ett mycket proffsigt
resultat. Antalet bågar utökas hela tiden för att
inspirera nya idéer och möjligheter.

FÖRSTVissa tyger och färdiga plagg kan vara svåra att spänna fast i en båge.
Med metallbågen (180 x 130 mm) går det som en dans! Ta bara bort
magneterna och flytta tyget för att sy flera broderier. Använd funktionen
Basic Design Positioning för perfekt placering.

KLASSIG

Låt idéerna flöda!
TA DINA PROJEKT TILL NYA HÖJDER
HUSQVARNA VIKING® har en mängd tillbehör som gör sömnaden snabbare och enklare,
och som ger proffsigare resultat. Du hittar samtliga på husqvarnaviking.com!
EXTRA BRODÉRPROGRAMVARA

EXTRA BRODÉRMOTIV

– Skapa egna broderier på datorn.

– Tillgång till broderier av hög kvalitet.

Unik brodérprogramvara för både PC och
Mac® – maximal kreativitet och personliga
broderier!

HUSQVARNA VIKING® släpper regelbundet
nya brodérkollektioner med olika teman,
storlekar och spännande specialtekniker.
Läs Brodérkatalogen på webben för
inspiration och använd filterfunktionerna
för att hitta dina favoriter. Eller logga in
på myembroideries.com – världens mest
spännande sybutik. Där kan du hitta ännu fler
broderier. Alltid öppen för dina kreativa idéer!

• HUSQVARNA VIKING® 6D™-programvara
för PC.
• TruEmbroidery™-programvara för MAC®

www.husqvarnaviking.com
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BRODÉRFUNKTIONER:
Stor brodéryta
Basic Design Positioning
Kombinera, redigera och spara broderi
Broderier
Brodértypsnitt i tre olika storlekar
Automatiskt trådklipp av hoppstygn
Gratis HUSQVARNA VIKING®-programvara att ladda ned
Gratis programvara för HUSQVARNA VIKING® QuickFont att ladda ned
1 GB HUSQVARNA VIKING®-USB Embroidery Stick
SÖMNADSFUNKTIONER:
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-teknik
Exklusiv SEWING ADVISOR®
Stor sömnadsyta till höger om nålen
Automatiskt trådklipp
Två förlängda stödlinjer på stygnplåten
Helautomatisk elektronisk trådspänning
Sömmar
Programmerbara typsnitt
Alla sömmar (inklusive bokstäver, tecken etc.)
Personliga minnen
Perfekt balanserade knapphål
7 mm stygnbredd
Automatisk knapphålsmätare
Sömplacering
FIX- och STOP-funktion
Start/stopp-knapp
Nålstopp uppe/nere
Omedelbar och låsbar backmatning
Spola undertråd via nålen
Frihandssömnad med valfri söm
Max sömnadshastighet
Mönsteromstart
TILLBEHÖR:
DESIGNER™ Royal Hoop (360 x 200 mm)
DESIGNER™ Splendid Square Hoop (120 x 120 mm)
DESIGNER™ Jewel Hoop (240 x 150 mm)
Pressarfötter med klicksystem
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MASKINEGENSKAPER:
Färgpekskärm 3"
3 LED-lampor
Undertrådsavkännare
Inbyggd nålträdare
Uppdateringsbar via internet

