Sy mot nye mål
MED SY- OG BRODERMASKINEN DESIGNER RUBY™ 90

Søk tilflukt i syprosjektene dine
Når et syprosjekt bringer frem gamle minner, legg ubesværet ut på reisen,

Intuitive funksjoner som gjør at du bruker mindre tid
på justeringer og kan bruke mer tid på å drømme.

med den innovative og brukervennlige teknologien til sy- og brodermaskinen
DESIGNER RUBY™ 90.

INNE BYGD IN S PIR A S JON
ME D M YSE W N E T ™

ROM T IL Å S K A PE

S Y R GJE NNOM DE T ME S T E

Det store arbeidsområdet gir kreativiteten gode

Sy gjennom kraftige stoﬀer og ﬂere lag med et

kår. Mer enn 12 tommer (310 mm) til høyre for

nåltrykk med overlegen styrke.

nålen og over 5,5 tommer (140 mm) i høyden gir
god plass også til store og tykke prosjekter.

Oppdag et univers av kreative muligheter med
tilgang til mySewnet™-biblioteket direkte fra den
kapasitive berøringsskjermen på sy- og
brodermaskinen DESIGNER RUBY™ 90. Den første
og eneste abonnementsbaserte tjenesten for syog broderprogramvare. Med et mySewnet™
-abonnement kan du koble til tusenvis av
brodermotiver av høy kvalitet*. Du må ha tilgang til
WIFI for å koble til bloggen, biblioteket og appene.

V E ILE DNING OG OPPL Æ R ING
ME D JOYOS A DV I S OR™
Med det bransjeledende JoyOS ADVISOR™-systemet
vårt kan du enkelt gå gjennom trinnvise veiledninger
for å lære deg hvordan du syr i glidelåser og krager.
Eller oppdag komplette sy- og broderprosjekter med
instruksjoner, sømmer og motiver, alt lastet inn på
maskinen.

G I PROS JE K T E NE DINE E T LØ F T
ME D B Å NDB RODE R IE R
Lag helt unik dekor ved hjelp av det innovative
tilbehøret for kreative dekorasjoner som er
kompatibelt med sy- og brodermaskinen
DESIGNER RUBY™ 90. Med tilbehøret for kreative
dekorasjoner (valgfritt tilbehør) kan du enkelt føre
og brodere bånd i alle retninger.
*Krever abonnement etter at den 90-dagers gratis prøveperioden utløper

FINN DEG T IL R E T T E
Med intuitiv ergonomisk design, større
maskinstabilitet og en stor 10,1-tommers (256,54)
kapasitiv berøringsskjerm i nettbrettstørrelse er sy- og
brodermaskinen Designer RUBY™ 90 konstruert for at
du skal ha det bekvemt.

GLE D DEG OV E R FE ILFR I
T R Å DM AT ING
deLuxe™ Stitch System mater tråden perfekt, uansett
hvilken type tråd og stoﬀ du bruker. Bruk mindre energi
på å justere maskinen, og oppnå resultater av høy
kvalitet med trådspenningssensor eller automatisk
trådfordeling.

Bruk store sneller med
teleskoptrådstativet

Designer Ruby
Ta i bruk automatisk træing

90

Med det innebygde teleskoptrådstativet
kan du arbeide med større trådsneller
uten å måtte skaﬀe deg ekstra tilbehør.

Du kan bare trykke på en knapp, så
træs nålen og maskinen er klar til å sy.

En verden av muligheter
På den store 10,1-tommers (256,54)
kapasitive berøringsskjermen kan du
enkelt tilpasse motivene dine, følge
veiledninger og koble til mySewnet™ ved
hjelp av nettbrettbevegelser som sveip,
klyp og spre.

Digre motiver
Broder større prosjekter ved hjelp av
DESIGNER™ Royal Hoop 360 x 260 mm
(medfølger) eller bransjens største,
DESIGNER™ Majestic Hoop 360 x 350 mm
(ekstra tilbehør).

Ta steget inn i rampelyset
Belysningen i arbeidsområdet betjenes
enkelt med knappene på foran på
maskinen. Det er utviklet av fagfolk på
optronikk-feltet ved hjelp av
revolusjonerende LED-teknologi, som
gjør at du kan se sømmene i sanne
farger og praktisk talt uten skygger.

Perfekt stoffmating
hver eneste gang
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM
registrerer og justerer etter alle
stoﬀtykkelser automatisk, fra
øverst til nederst, slik at
stoﬀmatingen blir helt jevn.

Sy i lengre perioder

Veksle mellom ulike sømmer

Med større* spoler kan du sy i
lengre perioder uten avbrudd.

Ta i bruk mer enn 800 innebygde
sømmer og patenterte syteknikker
fra HUSQVARNA® VIKING®, som løse
applikasjoner og paljett-,
applikasjons-, garn- og
temasømmer.

*sammenlignet med tidligere DESIGNER RUBY™-modeller

Utforsk mer med

DESIGNER RUBY 90
La fantasien din utfolde seg ved hjelp av de praktiske motivfunksjonene på sy- og
brodermaskinen DESIGNER RUBY™ 90.

Uttrykk deg gjennom broderier

Gjør det til ditt eget

• Få tilgang til mer enn 650 innebygde motiver, og ﬂere tusen

• Du kan endre og tilpasse brodermotivene på skjermen, og

til på mySewnet™-biblioteket med abonnementet ditt*.
• 30 spesialteknikker for brodering er tatt i bruk i de
inkluderte motivene, og ﬂere motiver er tilgjengelige i
mySewnet™-biblioteket.
*Betalt abonnement kreves etter at den inkluderte 90-dagers gratis
prøveperioden for mySewnet™ utløper

Oppdag viktige broderifunksjoner
• Broderihastigheter på opptil 1000 spm.
• Avanserte broderprogrammer, inkludert Design Shaping,
Design Appliqué og tråklealternativer.

Perfekt plassering av broderiet
• Plasser broderiene dine og få dem til å stemme
overens, nøyaktig sting for sting, ved hjelp av Design
Positioning.
• Bruk motivplassering-funksjonen i den kostnadsfrie
mySewMonitor™-appen for å vise prosjektet i rammen
på skjermen, og enklere kunne plassere motivene.

også redigere farger og endre broderrekkefølgen.
• Roter, speilvend, skaler, endre størrelse på, ﬂytt, grupper
og del opp grupper av motiver.

Lag motiver av gode minner
• Bruk den kostnadsfrie QuickDesign™-appen og lag motiver
fra bilder ved hjelp av nettbrettet eller smarttelefonen.

Søk tilﬂukt i prosjektet ditt uten å gå deg vill i prosessen,
ved hjelp av de innovative funksjonene på sy- og
brodermaskinen DESIGNER RUBY™ 90 som skal gi deg
en sømløs opplevelse når du syr og broderer.

AVANSERTE OG BRUKERVENNLIGE FUNKSJONER, INKLUDERT:

• 90 dagers gratis prøveversjon av programvaren i
mySewnet™ SILVER-abonnementet, og tilgang til
mySewnet™-biblioteket
• 10,1 tommers (256,54) kapasitiv berøringsskjerm i
nettbrettstørrelse
• God LED-belysning og lysstyringsoptikk med
brukervennlige reguleringsknapper på frontpanelet

• Smart Save
• Broder knapphull og pyntesømmer i rammen
• Sy med broderenheten koblet til
• Tre broderrammer medfølger
• Fire rammeplasseringers
• Veske til broderenhet og mykt deksel til maskinen
medfølger
• Automatisk kutt ved hoppesting

• Ergonomisk utforming

• Utskiftbar dobbel transportør medfølger

• Maksimal maskinstabilitet

• Stingplate for rettsøm og sensor

• I JoyOS ADVISOR™ ﬁnner du interaktive veiledninger,
innebygd bruksanvisning med mer

• Mulighet for stor snellestopper

• Kompatibel med tilbehøret for båndbroderier*
(valgfritt tilbehør)
• Trådfordelingssystem – deLuxe™ Stitch System
• Kraftig nåltrykk
• Helautomatisk nålitræer
• Eksklusive, patenterte syteknikker
• Over 800 sømmer som er opptil 54 mm brede
• Få tilgang til over 650 innebygde brodermotiver
• Romslig arbeidsområde, over 12 tommer (310 mm)
bredt og 5,5 tommer (140 mm) høyt
• Bruk Design Positioning til nøyaktig plassering av
brodermotiver
• Bruk Lag applikasjon-funksjonen til å lage
applikasjoner på skjermen
• Broderhastighet på opptil 1000 spm
• Syhastighet på opptil 1050 spm
• Tilpassing av brodermønstre på skjermen
• Bruk Design Shaping til å lage former med motiver
eller sømmer

• Perfekt balanserte knapphull
• 29 nålstillinger
• Tre innstillinger for frihåndssøm
• 6 syalfabeter
• Frihåndssying med pyntesømmer
• Sømbalanse for ﬂerveis sømmer
• Avsmalning av pyntesømmer
• Over- og undertrådsensorer
• Automatisk trykkfotløfter
• Lav vekt, støpt i aluminium i ett stykke
• Større spole for å sy i lengre perioder
• Problemfritt spoleområde
• To USB-porter
• Tilpasset tilbehørsskuﬀ med skreddersydde rom
(trykkføtter i alfabetisk rekkefølge, stingplate for rettsøm
og knapphullsmåler)
• Leser ﬂere motivformater
• Kompatibel med multifotfunksjonen
• Designet og konstruert i Sverige

• To tråklealternativer for brodering

Oppdag en ny verden, prøv sy- og brodermaskinen DESIGNER RUBY™ 90 hos din nærmeste
HUSQVARNA® VIKING®-forhandler.

husqvarnaviking.com
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• mySewnet™-tilkoblet – Cloud, bibliotek, blogg, apper
med mer.

