Se for deg
		Skape
Stråle

i n t e g r e rt e h j e l p e f u n k s j o n e r f o r p ro f e s j o n e l l s y i n g o g b ro d e r i n g

La fantasien ta
styringen!
Jeg er Tara, og jeg elsker å sy, og ved å legge til brodering på repertoaret
har jeg tatt kreativiteten min til nye høyder. Det er helt magisk hvordan
sying pluss brodering gjør noe ordinært til noe helt utenom det vanlige.
Min beste venn Emma og jeg er avhengige av sy- og brodermaskinen
DESIGNER TOPAZ™ 50 for å sette ideene våre ut i livet! Det morsomste
jeg vet er når folk spør meg hvilken butikk jeg har kjøpt noe i, og jeg
svarer at jeg har laget det selv.
Det er alltid et eventyr å bruke fridagen på stoffinnkjøp og sying sammen
med Emma! Én tilfeldig idé fører til en annen, og før du vet ordet av det,
lager du noe virkelig fantastisk og helt unikt.
Bli med oss på en perfekt dag med kreativitet, latter og moro. Med min
beste venn og sy- og brodermaskinen DESIGNER TOPAZ™ 50 ved min
side, er det ingen grenser for hva vi kan se for oss og skape!
La oss komme i gang, snart skal vi stråle!
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Med alt jeg har på ønskelisten
min, er det godt å vite at
DESIGNER TOPAZ™ 50-maskinen
har integrer te hjelpefunksjoner
samt tidsbesparende funksjoner
som hjelper meg med å sette
ideene mine ut i livet!
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Utrolige sømmer, enestående
broderier og integrerte
hjelpefunksjoner!
Glitrende nyskapning
• På den interaktive berøringsskjermen i farger kan du navigere intuitivt
gjennom ulike skjermbilder for brodering, redigering og sying.
• Med Design Positioning-funksjonen kan du sette sammen store
broderier og oppnå like perfekt plassering hver gang.
• Internett-oppdateringer sørger for at sy- og brodermaskinen
DESIGNER TOPAZ™ 50 alltid er oppdatert.
Stor kapasitet
• Ved hjelp av funksjonene for redigering og lagring av brodermotiver
kan du være enda mer kreativ når du broderer, oppnå et mer nøyaktig
resultat og gi det hele et enda mer personlig preg.
• Ved hjelp av det ekstra store broderområdet kan du sy fantastiske
motiver med bare én ramme.
• Det store syområdet gir deg mer rom til store prosjekter.
• Hundrevis av fantastiske broderier og sømmer inspirerer til en
uendelig kreativitet.
Frydefull komfort
• Den unike EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-teknologien registrerer
stofftykkelsen, slik at stoffmatingen blir jevn og perfekt.
• Exclusive SEWING ADVISOR®-funksjonen gir deg optimale
symuligheter ved å velge de beste innstillingene for deg og gi deg
veiledning på skjermen.
• Med automatisk kutting av hoppesting slipper du å bruke tid når du
skaper vakre broderier.
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Begynn å brodere med det
edfølger
samme! 150 motiver m ™ 50på DESIGNER TOPAZ
maskinen.

Interaktiv berøringsskjerm i farger
– Gir deg levende farger og en utmerket oversikt.
Sy- og brodermaskinen DESIGNER TOPAZ™ 50 har
en berøringsskjerm i farger. Trykk på valgknappene
på berøringspanelet eller gå gjennom sømmene med
piltastene. Alt du behøver å vite er lett tilgjengelig på
den opplyste berøringsskjermen i farger.

Redigere og lagre brodermotiver

– For perfekte resultater med personlig preg.
Broderiredigeringsfunksjonen på skjermen på
sy- og brodermaskinen DESIGNER TOPAZ™ 50 er
imponerende! Tilpass, speilvend og roter motivene.
Kombiner med andre motiver og initialer. Endringene
vises umiddelbart på skjermen. Lagre dine personlige
kombinasjoner og redigeringer.

www.husqvarnaviking.com
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Utrolige resultater
med litt hjelp
EXCLUSIVE SEWING ADVISOR®-funksjonen

– Hemmeligheten bak riktig innstilling til riktig tid!
Med Exclusive SEWING ADVISOR®-funksjonen trenger
du ikke gjette. Bare velg stofftype, vekt og syteknikk,
så programmerer funksjonen alle innstillingene
automatisk – søm, stingbredde, stinglengde, trådspenning,
syhastighet og trykkfotpress. 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!

Automatisk kutting av hoppesting

– Du trenger ikke kutte trådene selv!
Denne funksjonen klipper
hoppestingene i broderier og drar
ned trådendene, og gjør arbeidet
problemfritt og profesjonelt.
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Med Design
Positioning-funks
jo
kan du få broderienen
n
dine til å stemme e
per fekt overens hve
r
eneste gang!
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EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™teknologi

– Tilpasser seg stofftykkelsen, slik at
stoffmatingen blir jevn og perfekt.
Når du berører fotregulatoren eller
trykker på en knapp, registrerer
trykkfotpresset på DESIGNER TOPAZ™symaskinen automatisk tykkelsen på
stoffet, noe som gjør at stoffmatingen
blir jevn og perfekt på alle typer stoffer
og/eller vattering. Trykkfot lettefunksjonen registrerer stofftykkelsen for
umiddelbar endring av syretning når
nålen er i ned-posisjon.

TIPS: Lag unike
dekorasjoner med
glitrende effekte
interiørprosjekter,r på
og quiltearbeider. klær
du bruker sirkelli Når
(ekstrautstyr) er d njalen
et
sak å sy sirkelform ingen
figurer! Les mer pede
husqvarnaviking.co å
m!

Så mange lekre
broderier og 7 mmsømmer å forelske seg i!

Sett søkelyset på
kreativiteten din
LED-LYS

– Så mye lys som mulig
for perfekte resultater
Å se sy- og arbeidsområdet
tydelig er selvsagt svært
viktig for å oppnå gode
resultater. De tre LED-lysene
på DESIGNER TOPAZ™ 50modellen lyser opp nålen og
den utvidede sømoverflaten
for å ta bort belastningen på
øynene.
STORT SY- OG
BRODEROMRÅDE

– Ideelt for store ideer!
Sy- og brodermaskinen
HUSQVARNA VIKING®
DESIGNER TOPAZ™ 50 har
en ekstra lang friarm og et
enestående broderområde på
14¼” x 8” (360 x 200 mm).

NYTTESØMMER, SPESIALSØMMER
OG ALFABETER

– Sømmer av høy kvalitet for enhver
teknikk.
Velg blant 261 sømmer og 5 alfabeter
på DESIGNER TOPAZ™ 50-maskinen.
Velg sømmen på den interaktive
berøringsskjermen i farger. Sømmen
vises i faktisk størrelse og med anbefalte
innstillinger – nå er du klar til å sy!

www.husqvarnaviking.com
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Gratis HUSQVARNA VIKING®programvare for nedlasting

– Finn mønstrene og bildene dine på en
enkel måte.
Vis motiver som miniatyrbilder, les ulike
broderfilformater, legg til kuttekommandoer og
skriv ut kataloger med mer!

oben din
Oppdater garder ed alle
på et blunk! M edfølger
m
broderiene som OPAZ™ 50på DESIGNER Tkan du
maskinen
iteten din
utforske kreativ rt!
umiddelba

QUICKFONTbroderprogramvare

– Broder et ubegrenset antall
skriftstiler.
Konverter en hvilken som helst
TrueType-skrift på datamaskinen til
en broderiskrifttype ved hjelp av den
medfølgende HUSQVARNA VIKING®
QuickFont-programvaren.
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Gi fantasien
frie tøyler!
BLI ENDA MER KREATIV
HUSQVARNA VIKING® leverer utallige typer tilbehør som er
laget for å gjøre syingen raskere, enklere og mer profesjonell.
Du finner alt tilbehøret på husqvarnaviking.com!
BRODERIPROGRAMVARE

www.myembroideries.com

(EKSTRAUTSTYR)

– Motiver og inspirasjonstips på Internett.

– Sett alle broderiideene dine ut i livet.

HUSQVARNA VIKING® inviterer deg til den
mest spennende brodeributikken i hele
verden! Myembroideries.com er alltid åpen
når du er mest kreativ.

HUSQVARNA VIKING®-programvaren gir dine
personlige broderier en helt ny dimensjon!
Lag og rediger motiver med tusenvis av
sømeffekter eller broder favorittbildet ditt
automatisk med PortraitStitch. Les mer på
www.husqvarnaviking.com.
TruEmbroidery™-programvare for Mac®datamaskiner er det perfekte valget for dem
som foretrekker å arbeid med et originalt
brukergrensesnitt for Mac®. Finn ut mer på
www.TruEmbroidery.com.

11

1057167-21. © 2013 KSIN Luxembourg II. S.ar.l. Med enerett. Alle utsagn gjelder på trykketidspunktet. Trykt i Tyskland på miljøvennlig papir. VIKING, KEEPING THE WORLD SEWING & Design, DESIGNER, DESIGNER TOPAZ, SEWING ADVISOR,
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM og TRUEMBROIDERY er varemerker tilhørende KSIN Luxembourg II, S.ar.l. HUSQVARNA og H-en med krone er varemerker tilhørende Husqvarna AB. Alle varemerker brukes i henhold til lisensen av VSM Group AB.

		

MASKINFUNKSJONER

Funksjoner for brodering

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Interaktiv berøringsskjerm i farger
3 LED-lys
Undertrådsensor
Innebygd nålitræer
Kan oppdateres via Internett

Funksjoner for sying
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
Exclusive SEWING ADVISOR®
Utvidet sømoverflate, nesten 10” (250mm) til høyre for nålen
Selektiv trådkniv
Gradering for forlenget dobbel stingplate 1⅝” (40 mm) på
begge sider av nålen
Trådspenning som justerer seg selv elektronisk
Perfekt balanserte knapphull (7 stiler)
Ettrinns-knapphullsfot
Sømplassering
Programmer sømmer, bokstaver og tall
Personlige minner, lagre i "Mine sømmer" 24 minner
FIX-funksjon
Stopp-funksjon
Start/stopp-tast
Nålstopp oppe/nede
Øyeblikkelig og fast tilbakesømstilling
Spolen spoles gjennom nålen
Elektronisk hastighetsregulator
Starte søm på nytt
Speilvending i lengden og sideveis
Frihåndssying med en hvilken som helst søm

Stort broderområde 14¼” x 8” (360 x 200 mm)
Grunnleggende motivplassering
Kombinere, redigere og lagre brodermotiver
150 brodermotiver og 2 broderiskrifttyper i tre ulike størrelser inkludert
• Automatisk kutt hoppesting
• Gratis HUSQVARNA VIKING®-programvare for nedlasting
• 1 GB HUSQVARNA VIKING® USB embroidery stick

261 sømmer
•
•
•
•
•

7 mm-sømmer
Nyttesømmer
Quiltesømmer
Dekorative sømmer
5 programmerbare alfabettyper

Medfølger også
• DESIGNER™ Royal Hoop 14¼” x 8” (360 x 200 mm)
• DESIGNER™ Splendid Square Hoop 4¾” x 4¾”
(120 x 120 mm)
• 9 trykkføtter til å klikke på
Og mye mer!
Utformet og konstruert i Sverige

Ta turen innom din lokale HUSQVARNA VIKING®-forhandler eller gå til www.husqvarnaviking.com
for å oppleve sy- og brodermaskinen DESIGNER TOPAZ™.

www.husqvarnaviking.com

