Ompele uusiin kohteisiin
DESIGNER RUBY™ 90 -OMPELU- JA KIRJONTAKONEELLA

Uppoudu jokaiseen projektiisi
Kun projekti vie sinut muistoihin, tee matkasta vaivaton DESIGNER RUBY™ 90

Intuitiiviset ominaisuudet auttavat sinua, ja säätämiseen
kuluu vähemmän aikaa, joten ehdit muistella enemmän.

-ompelu- ja kirjontakoneen innovatiivisella ja käyttäjäystävällisellä tekniikalla.

S I S Ä Ä NR A K E NNE T UN IN S PIR A AT I ON
T UO M YSE W N E T ™

T IL A A LUOV UU T E E N

VOIM A R II T TÄ Ä K A IK K E E N

Päästä luovuutesi valloilleen suurella

Ompele paksuja kankaita ja useita kangaskerroksia, sillä

työskentelyalueella: 310 mm neulan oikealla puolella ja

koneessa on ylivoimainen elektroninen neulan

yli 140 mm korkeutta suuriin ja tilaa vieviin

lävistysteho.

projekteihin.

N AU T I V IR HE E T TÖM Ä S TÄ S YÖTÖS TÄ

Löydä luovien mahdollisuuksien universumi ja suora
pääsy mySewnet™-kirjastoon DESIGNER RUBY™ 90
ompelu- ja kirjontakoneen kapasitiivisen
kosketusnäytön avulla. Ensimmäinen ja ainoa
tilauspohjainen ompelu- ja kirjontaohjelmistopalvelu
tuo ulottuvillesi tuhansia laadukkaita kirjontakuvioita
mySewnet™-tilauksen* avulla. Käytä WIFI:iä yhteyden
muodostamiseen sen blogiin, kirjastoon ja sovelluksiin.

OPA S T E T U T OPE T U S OHJE LM AT
Joy OS A DV I S OR™
Alan johtavan JoyOS ADVISOR™ -järjestelmämme
avulla voit opiskella vaiheittaisten opetusohjelmien
avulla eri tekniikoita, kuten vetoketjujen ja kaulusten
ompelua. Tai tutustu ompelu- ja kirjontaprojekteihin
täydellisillä ohjeilla, ompeleilla ja kuvioilla, jotka
kaikki on ladattu koneeseen.

V IE PROJE K T I T UUDE LLE TA S OLLE
N AUH A K IR JONN A N AV ULL A
Luo todella ainutlaatuisia kuvioita innovatiivisella
nauhakirjontalaitteella, joka on yhteensopiva
DESIGNER RUBY™ 90 -ompelu- ja kirjontakoneen
kanssa. Valinnainen nauhakirjontalaite ohjaa ja
kirjoo nauhan helposti kaikkiin suuntiin.

*Tilaus vaaditaan 90 päivän ilmaisen kokeilujakson jälkeen

A S E T U MUK AVA S T I

Koneesi deluxe™-ommeljärjestelmä takaa täydellisen
langansyötön käytetystä langasta tai kankaasta

DESIGNER RUBY™ 90 -ompelu- ja kirjontakoneessa on

riippumatta. Vähemmän vaivaa koneen säätöihin, ja saat

intuitiivinen ergonominen muotoilu ja suuri 256,54

laadukkaita tuloksia, sillä koneessa on automaattinen

(217x136mm) tabletin kaltainen kapasitiivinen

langansyöttö tai langankireyden tunnistus.

kosketusnäyttö.

Teleskooppilankatelineen
ansiosta isot rullat

Designer Ruby
Nauti automaattisesta langoituksesta

90

Sisäänrakennettu teleskooppilankateline
mahdollistaa isojen lankarullien käytön
ilman lisätarvikkeita.

Täysautomaattinen langoitin
langoittaa koneen ompeluvalmiiksi
yhdellä painalluksella.

Mahdollisuuksien maailma
Suuren 256,54 mm:n kapasitiivisen
kosketusnäytön avulla voit helposti
muokata kuvioitasi, katsella opastuksia ja
muodostaa yhteyden mySewnetiin™
käyttämällä tabletin liikkeitä, kuten
pyyhkäisyä, nipistystä ja levitystä.

Elämää suuremmat kuviot
Kirjo suuria kuviota DESIGNER™ Royal
360x260m -vakiokehällä tai alan
suurimmalla 360x350mm DESIGNER™
Majestic Hoop -lisäkehällä.

Astu valokeilaan
Optroniikan asiantuntijoiden
kehittämää ja mullistavaa
LED-teknologiaa hyödyntävä työvalo
näyttää ompeleet todellisissa väreissä ja
käytännössä ilman varjoja, ja saat sen
helposti käyttöön koneen edessä
olevilla painikkeilla.

Täydellinen kankaan syöttö
joka kerta
AINUTLAATUINEN SENSOR SYSTEM
™ tunnistaa automaattisesti
kankaan paksuuden ompelun
aikana ja säätää paininjalan
puristuksen, joten syöttö on aina
tasainen.

Ompele pidempään

Ommel koholle

Suuremmilla* puolilla voit ommella
pidempään keskeytyksettä.

Nauti yli 800 sisäänrakennetusta
ompeleesta ja patentoiduista
HUSQVARNA® VIKING®
-ommeltekniikoista, kuten koho-,
paljetti-, applikointi-, lanka- ja
teemanompeleista.

*verrattuna aiempiin DESIGNER RUBY™ -malleihin

Tutustu lisää

DESIGNER RUBY 90 :n avulla
Anna mielikuvituksesi kiitää DESIGNER RUBY™ 90 -ompelu- ja kirjontakoneen kätevien
suunnittelutoimintojen myötä.

Luo omia kirjontoja

Muokkaa omaksesi

• Käytössäsi on yli 650 sisäänrakennettua kuviota ja

• Muokkaa ja mukauta kirjontakuvioita näytöllä, mm. värin

tuhansia muita mySewnet™ Library -kirjastossa ja
mySewnet™-tilauksella.
• Sisäänrakennettujen kuvioiden joukossa on 30
erikoistekniikkakuviota, ja mySewnet™-kirjastosta on
saatavilla lisä.
*Osto vaaditaan mySewnetin ™ 90 päivän ilmaisen kokeilujakson päätyttyä

Löydä huippuominaisuudet kirjontaan
• Kirjontanopeus jopa 1 000 tikkiä minuutissa.
• Kehittyneet kirjontaohjelmat, kuten muotoilu, applikointi
ja harsinta.

Täydellinen sijoittelu
• Kirjontakuviot on helppo sijoitella millintarkasti tällä
upealla toiminnolla.
• Ilmaisen mySewMonitor™-sovelluksen
sijoitteluominaisuuden avulla voit nähdä projektisi
näytöllä kehälle sijoitettuna.

muokkaaminen ja ompelujärjestyksen muuttaminen.
• Kierrä, peilaa, skaalaa, muuta kokoa, siirrä, ryhmittele ja
pura ryhmittely.

Muuta muistosi kuvioiksi
• Luo kuvioita valokuvista tabletilla tai älypuhelimella
ilmaisen QuickDesign™ sovelluksen avulla.

Uppoudu projektiisi eksymättä prosessiin käyttämällä
DESIGNER RUBY™ 90 -ompelu- ja kirjontakoneen
innovatiivisia ominaisuuksia, jotka on suunniteltu
tekemään ompelu- ja kirjontakokemuksestasi saumaton.

EDISTYNEET JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLISET OMINAISUUDET:

• 90 päivän ilmainen kokeiluversio mySewnet™ SILVER
-tilausohjelmistosta ja pääsy mySewnet™ kirjastoon
• 10.1” (217x136mm) kapasitiivinen tabletin kaltainen
kosketusnäyttö
• Kirkas LED-valaistus ja valo-ohjainoptiikka, jossa on
helppokäyttöiset valonsäätöpainikkeet etupaneelissa
• Ergonominen muotoilu
• Erittäin tukeva kone

• Napinläpien ja koristeompeleiden ompelu kehällä
• Ompelu kirjontalaite kiinni koneessa
• Kolme kirjontakehää vakiona
• Neljä kehän asentoa
• Mukana kotelo kirjontalaitteelle ja koneelle pehmeä
suojahuppu
• Automaattinen hyppytikkien katkaisu
• Mukana vaihdettava yläsyöttäjä
• Suoraommelpistolevy ja anturi
• Suure lankarullan käyttömahdollisuus

• JoyOS ADVISOR™ sisältää interaktiivisia opastuksia,
käyttöoppaan ja paljon muuta

• Täysin tasapainoiset napinlävet

• Yhteensopiva nauhakirjontalaitteen* kanssa
(lisätarvike)

• Kolme vapaaompelutilaa

• 29 neulan asemaa

• deLuxe™-langansyöttöjärjestelmä

• 6 ommelaakkoset

• Suuri neulavoima

• Vapaaompelua koristeompeleilla

• Täysautomaattinen langoitin

• Ompeleen tasapaino monisuuntaisissa ompeleissa

• Ainutlaatuiset, patentoidut ommeltekniikat

• Suippo-ommel koristeompeleille

• Yli 800 ommelta, leveys jopa 54 mm

• Ylä- ja alalankavahdit

• Yli 650 sisäänrakennettua kirjontakuviota

• Automaattinen paininjalan nosto

• Tilava työskentelyalue, leveys 310mm ja korkeus
140mm

• Kevyt, yksiosainen alumiinirunko

• Kuvion kohdistus -toiminto varmistaa kirjontakuvion
tarkan sijoittelun
• Luo applikointeja näytöllä Applikaatio -toiminnolla

• Suurempi puola, joten voit ommella pidempään
• Sotkeutumaton sukkula
• Kaksi USB-porttia

• Ompelunopeus jopa 1050 kierrosta minuutissa

• Räätälöity tarvikelokero, jossa on erilliset lokerot
tarvikkeille, (paininjalat aakkosjärjestyksessä,
suoraommelpistolevy ja napinläpimittari)

• Kirjontakuvioiden muokkaus näytöllä

• Lukee useita kuviotiedostomuotoja

• Suuri kirjontanopeus jopa 1 000 kierrosta minuutissa

• Kuvion muotoilu, muotojen luominen kuvioista tai
ompeleista
• Kaksi harsintavaihtoehtoa kirjonnassa

• Yhteensopiva monijalkatoiminnon kanssa
• Muotoiltu ja suunniteltu Ruotsissa

• Pikatallennus

Aloita seikkailu ja tutustu DESIGNER RUBY™ 90 -ompelu- ja kirjontakoneeseen lähimmän
HUSQVARNA® VIKING® jälleenmyyjän luona

husqvarnaviking.com
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• mySewnet™-yhteensopiva – pilvi, kirjasto, blogi,
sovellukset ja paljon muuta.

