
Ainutlaatuinen SEWING 
ADVISOR®

Valitse kankaan tyyppi ja 
ompelutekniikka, niin SEWING 
ADVISOR tekee heti puolestasi 
kaikki säädöt. 

Upea lisätarvikesetti
Upea lisätarvikesetti, jossa on viisi 
lisäpaininjalkaa: Avoin paininjalka, 
yhdistämisjalka, piilovetoketjujalka, 
säädettävä 1/4 tuuman jalka, ja 
läpinäkyvä terejalka sisältyvät 
hintaan.

Ompeleet ja fontit
Valittavana on 160 ommelta, joiden 
leveys on enintään 7 mm, ja kolme 
fonttia, joten saat loputtomasti 
mahdollisuuksia luovuuteen.

Juhlistamme HUSQVARNA® VIKINGin® 150-vuotista taivalta rajoitetulla erällä elektronista Tribute™ 150C 
-ompelukonetta. Tribute 150C -kone juhlistaa tuotemerkin rikasta perinnettä uusilla väreillä, kauniilla 

vuosipäivälogolla ja rajoitetun erän lisätarvikepaketilla. Huippuominaisuudet, kuten ainutlaatuinen SEWING 
ADVISOR™, täysin tasapainoiset napinlävet, graafinen näyttö ja yli 160 ommelta ja kolme fonttia, tekevät tästä 

koneesta täydellisen tavan juhlistaa 150 vuoden ylivoimaista suunnittelua ja huippuluokan tekniikkaa.

JUHLITAAN 150 VUODEN TAIVALTA

Tribute   150C™

Ompelukone
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Start/Stop-toiminto
Voit helposti ommella ilman 
jalkasäädintä samaa tasaista vauhtia. 
Aloita ja lopeta ompelu painamalla 
Start/Stop-painiketta. Tämä sopii erino-
maisesti koriste-ommelrivien ompelemi-
seen, tilkkutyötikkauksiin ja napinläpien 
ompeluun sekä ompelijoille, joilla on 
fyysisiä rajoituksia.

• Automaattinen alalangan nosto 
• Kiinteä langoitin
• LED-valaistus
• Tallennus kansioon Omat  
   ompeleeni
• Peilikuva sivuttain

• Puolaus neulan kautta
• Paino: 7,9 kg
• Mitat:
  Pituus: 423 mm
  Leveys: 206 mm
  Korkeus: 290 mm

Graafinen näyttö 
 Kaikki ompelua koskevat tiedot 
näkyvät näytöllä. Näet ompeleen ja 
siihen tehdyt muutokset todellisessa 
koossa ennen ompelun aloittamista. 

Täysin tasapainoiset 
napinlävet
Napinläpimittarin avulla napinlävistä 
tulee täydellisiä joka kerta. Tasapa-
inoiset napinlävet syntyvät ompele-
malla molemmat pylväät samaan 
suuntaan.

Muotoiltu ja suunniteltu 
Ruotsissa
HUSQVARNA VIKING® on suunnitellut ja 
valmistanut huippulaadukkaita ja teknisesti 
edistyksellisiä ompelukoneita jo yli 150 
vuotta.

Suuri ompelutila
Suuri työskentelyalue, 200 mm, 
erinomainen kookkaille ompelutöille.

Neulastop ylös/alas
Voit siirtää neulan ylös tai alas 
painamalla Neulastop ylös/
alas -painiketta tai napauttamalla 
jalkasäädintä.

Muut ominaisuudet

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET jatkuuu

HUSQVARNA VIKING -jälleenmyyjäJuhlistamme HUSQVARNA VIKING in 150-vuotispäivää 
rajoitetulla erällä kauniita ompelukoneita, joissa 
yhdistyvät tuotemerkin perintö ja lukuisat 
helppokäyttöidet ominaisuudet ja paljon  
mahdollisuuksia toteuttaa luovuuttasi.

VIKING, TRIBUTE ja SEWING ADVISOROVAT KSIN Luxembourg II, S.a.r.l:n tavaramerkkejä. HUSQVARNA ja "H"-kruunu ovat Husqvarna AB:n tavaramerkkejä, ja niitä käytetään lisenssillä. ©2022 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Kaikki oikeudet pidätetään.
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