
Tarina, jonka olet itse ommellut

Ompelukone



OMPELE ELOISIN VÄREIN
Näet ompeleen luonnollisen kokoisina ja saat kaiken tarvittavan tiedon 
interaktiiviselta värikosketusnäytöltä. 3.5” (70x53 mm) ja 320x240:n 
resoluutionäyttö on ompelijoiden ompelijoille suunnittelema™ ja takaa aina 
miellyttävän käyttäjäkokemuksen. 

SUURI OMPELUTILA
Ompele suuret tilkkutyöt, kodin tekstiilit ja vaatteet vaivatta lähes 250 mm:n 
työskentelyalueella. BRILLIANCE™ 75Q:n työskentelytilassa toteutat kaiken 
kokoiset luomukset.

APUA TARJOLLA
SEWING ADVISOR® valitsee välittömästi sopivimman ompeleen, 
ommelleveyden, tikin pituuden, langankireyden sekä paininjalan puristuksen 
valitsemallesi tekniikalle. Valitse kangastyyppi ja ompelutekniikka, niin näytöllä 
näkyy ommel sekä paininjalka- ja neulasuositus.

LAAJENNA LUOVUUTTASI
Valikoima upeita ompeleita antaa käyttöösi loputtomia luovia mahdollisuuksia. 
Saat lisää näyttävyyttä ompelutöihisi käyttämällä paljetti-, pop-up-, appilikointi- 
ja teemaompeleita. Tämän tarjoaa vain HUSQVARNA VIKING®.

• Patentoituihin koho-ompeleisiin voit lisätä tehosteeksi kangaspaloja tai 
paljetteja. Näin syntyy ainutlaatuinen koriste- tai tekstuuriefekti. Siirry 
pysty- tai vaakasuoraan ja anna valon välkkyä paljeteissa!

• Valitse neljä ommelta samasta ryhmästä ja luo upeita teemaompeleita.

VAIVATON SYÖTTÖ
Ainutlaatuinen SENSOR SYSTEM™ tuntee koko ajan automaattisesti kankaan 
paksuuden ja säätää asetukset niin, että syöttö on täysin tasainen kaikilla 
kankailla. Lopputuloksena on täydellisen tasainen syöttö. 

AUTOMAATTINEN PAININJALAN NOSTO
• Paininjalka laskee ja nousee automaattisesti luoden sopivan tilan 

paksuillekin kankaille.
• Kone laskee syöttäjän automaattisesti, jolloin paksujen kankaiden ja 

tilkkutöiden työntäminen paininjalan alle on helppoa.
• Neljä asentoa: alhaalla, kääntö, ylhäällä ja lisänosto.
AUTOMAATTINEN PAININJALAN KÄÄNTÖSASENTO
• Automaattinen liukuasento, jolloin kangasta on helppo kääntää 

ommellessasi applikointia ja tikkauksia.
• Kädet ovat vapaina ohjaamaan kangasta.
AUTOMAATTINEN PAININJALAN PURISTUS
• Kone tuntee ommeltavan kankaan paksuuden ja säätää puristuksen taaten 

tasaisen syötön kaikille kankaille.

Aloita uusi tarinasi.
Tee unelmista totta HUSQVARNA VIKING® BRILLIANCE™ 75Q --ompelukoneella. 
Ompelun harrastajat ymmärtävät huippulaadun arvon ja aina vain upeampien luomusten 
mahdollisuudet. Ompelutulevaisuus on edessäsi!

10” (250 MM)

4” (103 MM)

RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET
Kone tarjoaa rajattomasti ompelumahdollisuuksia: 
yli 460 ommelta 19 eri kategoriassa, helppo 
ommelvalinta, ommelleveys jopa 54 mm. 
Ompele upeilla patentoiduilla ompeleilla tai 4 
kirjainompeleilla – helposti ohjelmoitavat isot ja 
pienet kirjaimet.

KORISTEELLISET SUIPPO-
OMPELEET
Haluatko muokata 
koristeompeleista omia 
erikoisuuksia? Tämän toiminnon 
avulla ommel kapenee 
automaattisesti muodostaen 
kauniin suipon kärjen. Valittavana 
on useita kulmavaihtoehtoja.

NAPINLÄPI ONNISTUU JOKA KERTA
Napinläpien kohdistaminen voi olla hankalaa, 
mutta ei BRILLIANCE™ 75Q:n avulla. Tasapainoiset 
napinlävet syntyvät ompelemalla molemmat pylväät 
samaan suuntaan.  Valittavana on 11 erilaista 
napinläpeä eri ompelukohteisiin.

KIRKKAAT VALOT
BRILLIANCE™ 75Q valaisee tehokkaasti 
kankaasi ja ompeleesi. Mullistava LED-valaistu 
työtila tarjoaa kirkkaan ja tasaisen valon koko 
työskentelyalueelle, ja näet työsi koko ajan 
aidoissa väreissä. 

LIIKKUVA KAUNEUS
BRILLIANCE™ 75Q on suunniteltu 
ompelijalle ja tilkkuilijalle. Valitse 
tilkkuiluun jompikumpi kahdesta 
vapaaompelutekniikasta tai kaunis 
vapaakirjonta millä tahansa ompeleella. 
Valitse työhösi sopiva vapaaompeluasetus, 
joko jousitettu tai kelluva vapaaompelu. 
Lopputulos johtaa tähtiin!

SUORAOMMELPISTOLEVY 
JA ANTURI 
Suoraommelpistolevyn ansios-
ta koneen suoraompeleet ovat 
laadukkaampia kuin koskaan. Kun 
suoraommelpistolevy on kiinnitet-
tynä, kone aktivoi automaattisesti 
suoraommelturvatoiminnon, jos 
valitset muun kuin suoraompeleen. 
Näin neula ei pääse iskeytymään 
pistolevyyn.

PUOLASTA LANGOITTIMEEN
Puolaaminen neulan kautta on kätevää ja säästää 
aikaa. Alalankavahti hälyttää, kun alalanka on 
loppumassa. Langoitin helpottaa langanpujottamista 
eikä rasita silmiä.
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HUSQVARNA VIKING® BRILLIANCE™ 75Q 
-ompelukoneella toteutat värikkäät luomukset. Kun jätät oman 

jälkesi maailmaan, teet tarinasi tunnetuksi!

HUIPPUOMINAISUUDET:
• 3.5” (70x53 mm) interaktiivinen värillinen kosketusnäyttö, 

resoluutio 320x240
• Hulppea 250 mm:n ompelutila
• Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR® -toiminto
• Ainutlaatuiset HUSQVARNA VIKING® -ommeltekniikat, 

mm. koho-ompeleet (patentoitu) ja teemaompeleet.
• AINUTLAATUINEN SENSOR SYSTEM™ -tekniikka
• Sisäänrakennettuna yli 460 ommelta, 19 eri kategoriaa.
• Kätevät toimintopainikkeet: neulastop ylös/alas, start/stop, stop, fix
• Automaattinen langankatkaisu
• 4 kirjainommelta, helposti ohjelmoitavat isot ja pienet kirjaimet.
• Suoraommelpistolevy ja anturi
• Sivusyötön ansiosta ommelleveys jopa 54 mm.
• 11 täysin tasapainoista napinläpeä
• 29 neulan asemaa
• Vapaaompelu kaikilla ompeleilla 
• 2 vapaaompelutilaa
• Ommelleveyden rajoitus
• Koristeelliset suippo-ompeleet
• Ompeleen sijoittelu
• 24 muistia Omat ompeleeni -valikossa
• Peilikuva sivuttain
• Kaksoisneulan rajoitin 

KONEEN HUIPPUOMINAISUUDET
• Elektroninen itsesäätyvä langankireys
• Kiinteä langoitin
• Alalankavahti ja hälytys
• LED-valoilla valaistu työtila
• Automaattinen syöttäjän lasku
• Puolaaminen neulan kautta
• Quick Help
• 17” (43cm)  viivain pohjalevyssä
• Viivain pohjalevyssä
• Muovineulateline
• Kova suojakotelo
• Päivitettävä
• USB-portti
• 11 kieltä, mukaan lukien tanska, hollanti, englanti, suomi, 

ranska, saksa, italia, norja, venäjä, espanja ja ruotsi.
• 12 paininjalkaa (mm. 1/4” tilkkutyöjalka ja läpinäkyvä avoin jalka)
• Muotoiltu ja suunniteltu Ruotsissa

HUSQVARNA VIKING® on suunnitellut ja valmistanut 
huippulaadukkaita ja teknisesti edistyksellisiä 
ompelukoneita jo yli 145 vuotta. BRILLIANCE™ 75Q 
-ompelukone on ylpeä osa tätä perinnettä, johon 
kuuluu kehittynyt teknologia ja kaunis muotoilu.


