
Belangrijkste eigenschappen

Functies & Voordelen 

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ TECHNOLOGIE - Registreert
automatisch en doorlopend de dikte van elke stof terwijl u naait 
en past zich aan voor een perfect gelijkmatige stofdoorvoer.

Sensorvoetlichter
• Naaivoet gaat automatisch omlaag en omhoog bij elke naai-

techniek. 

• Vier posities: omlaag, draaien, omhoog en extra hoog.
• De transporteur gaat automatisch omlaag zodat dikke stoffen en 

quilts eenvoudig onder de naaivoet geschoven kunnen worden.

Sensorvoet draaistand
• Automatisch zwevende positie met de naald in de stof om 

makkelijk te kunnen draaien, appliqueren of quilten.

• U heeft uw handen vrij om de stof te geleiden.

Sensorvoetdruk
• Registreert doorlopend de dikte van de stof en past automatisch

de persvoetdruk aan voor een perfect en gelijkmatig stoftransport. 

EXCLUSIEVE STEEKTECHNIEKEN  
Gepatenteerde, eersteklas steektechnieken, speciaal ontwikkeld voor
HUSQVARNA VIKING®. Dimensionale steken en themasteken 
voor nog meer creatieve mogelijkheden. 

Dimensionale steken
• Applicatiesteken: Maak mooie applicaties tijdens het naaien door 

stof toe te voegen wanneer de machine stopt.
• Pop-upsteken: Voor een unieke look; voeg stof tijdens het naaien 

toe voor een pop-up effect.

• Combinatie van applicatie- en pop-upsteken: Steken kunnen met 
elkaar gecombineerd worden, zowel horizontaal als verticaal.

• Pailletsteken: Voeg een vleugje elegantie en schittering aan 
uw project toe met deze prachtige, gepatenteerde steken.

Themasteken
• Kies uit vier verschillende steken binnen dezelfde familie om

een unieke themasteek te maken.

INTERACTIEF KLEUREN TOUCHSCREEN (INCLUSIEF STYLUS )  
Bekijk steken op ware grootte en ontvang alle belangrijke naai- 
informatie direct op het interactieve kleuren touchscreen.
• Scherm 3.5” (70x53mm )
• QVGA resolutie 320x240

GROOT NAAIOPPERVLAK 
Naai eenvoudig grote quilts, woonaccessoires en kleding. Benut 
het grote gebied rechts van de naald, van bijna 250 mm, voor 
een fantastisch naaigemak.

Naaimachine

EXCLUSIVE SEWING ADVISOR® FUNCTIE 
Selecteer uw type stof en uw naaitechniek en de Exclusive SEWING 
ADVISOR™ functie stelt onmiddellijk de beste steek, steekbreedte,
steeklengte, draadspanning, persvoetdruk en naaisnelheid voor
u in. De beste steek wordt met de aanbevolen naaivoet en
naalddikte en -type weergegeven op het scherm. 



RECHTSTREEKS OPSPOELEN VANAF DE NAALD – Voor sneller
en handiger opspoelen.

QUICK HELP – Druk op een steek, symbool of functie om de naam 
en de omschrijving te bekijken.

STEEKBREEDTEBEVEILIGING – Selecteer deze beveiliging om het 
breken van de naald bij accessoires voor rechte steken te voorkomen.

DECORATIEVE TAPERINGFUNCTIE – Kies uit verschillende hoeken 
om het begin of einde van uw steek te taperen.

STEEKPOSITIONERING – Wijzig de complete steekpositie van alle 7mm - 
of minder - steken om ze precies te naaien waar u dat wilt.

AUTOMATISCHE DRAADAFSNIJDER – Eén druk op de toets en de onder- 
en bovendraad worden direct afgesneden en naar de achterkant getrokken. 

NAALDSTOP OMHOOG/OMLAAG – Druk op Naaldstop omhoog/
omlaag of druk op het voetpedaal om de naald omhoog of omlaag
te zetten. Voor eenvoudig draaien, applicaties aanbrengen enz.

START/STOP FUNCTIE – Gemakkelijk naaien met constante snelheid 
zonder het voetpedaal te gebruiken. 

STOP FUNCTIE – Uw machine hecht de draad af en stopt automatisch 
wanneer de steek of een steekprogramma voltooid is, u hoeft niet te gokken.

FIX FUNCTIE – Zet iedere steek - waar en wanneer u dat wilt - automatisch 
vast met hechtingssteken.

SPIEGELFUNCTIE – Spiegel steken horizontaal of verticaal voor nog 
meer creativiteit of voor het exact naaien van nuttige steken.

TWEELINGNAALDBEVEILIGING – Voer de maat van uw tweelingnaald 
in om de steekbreedte te begrenzen en naaldbreuk te voorkomen.

Naaifuncties

ELEKTRONISCHE ZELFREGELENDE DRAADSPANNING – 
De beste spanning wordt automatisch ingesteld voor alle naai- 
technieken en stoffen. Aan te passen voor speciale technieken. 

INGEBOUWDE DRAADINSTEKER – Maakt het inrijgen 
eenvoudig en is minder inspannend voor uw ogen.

ONDERDRAADSENSOR MET WAARSCHUWINGSGELUID – 
U hoeft de onderdraad tijdens het naaien niet meer te controleren, 
er verschijnt een pop-upbericht wanneer de onderdraad bijna op is. 

LED-VERLICHTING – Voor een gelijkmatige verlichting van 
het gehele werkgebied zonder hinderlijke schaduw. 

• LED technologie en lichtgeleiders zorgen voor een perfecte 
verlichting van het naaioppervlak.

• Bekijk stof en steken in ware kleuren zonder schaduw.

AUTOMATISCHE TRANSPORTEURVERZINKING – De 
transporteur verzinkt automatisch als u een Free Motion stand, 
knopenaannaaiprogramma e.d. kiest.

Machinefuncties
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BEWAAR IN “MIJN STEKEN” – 24 permanente geheugens voor het 
bewaren van uw persoonlijke steekinstellingen en programma's voor snelle 
toegang (max. 99 steken of letters per geheugen).

INCH/CM LINIAAL OP DE BASISPLAAT – Handig meten op de 
basisplaat van uw BRILLIANCE™ 75 naaimachine. 

• Liniaal 17” (43cm)

• Knoopmeter

INGEBOUWDE STYLUSHOUDER – Houd uw stylus handig bij de 
hand/bij het scherm wanneer u hem niet gebruikt. 

HARDE KUNSTSTOF BESCHERMKAP – Perfecte bescherming.

UPDATEN – Update uw machine met de nieuwste software.

KIES UW TAAL – Kies uit 11 verschillende talen; Nederlands, Deens, 
Engels, Frans, Fins, Duits, Italiaans, Noors, Russisch, Spaans en Zweeds. 

INCLUSIEF ACCESSOIRES – De BRILLIANCE™ 75Q naaimachine 
wordt met 12 verschillende naaivoeten geleverd waaronder de handige 
patchworkvoet en de transparante applicatievoet voor een fantastisch zicht 
tijdens het naaien van decoratieve steken. 

GROOT AANTAL INGEBOUWDE STEKEN – Eindeloze 
mogelijkheden om creatief te zijn.

• Meer dan 460 steken, tot 54mm breed.

• 19 categorieën om gemakkelijk te kunnen kiezen.

• Exclusieve, gepatenteerde steektechnieken.
• 4 naailettertypes met hoofdletters en kleine letters, voor 

eenvoudig programmeren.

RECHTSTIKSTEEKPLAAT MET SENSORTECHNOLOGIE         
Bevestig de rechtstiksteekplaat voor een uiterst nauwkeurige 
rechte steek. De rechtstiksteekplaatsensor waarschuwt u als u een 
andere steek kiest. Zo wordt naaldbreuk voorkomen. 

ZIJWAARTS NAAIEN – Naai prachtige, decoratieve steken tot 
maximaal 54mm breed.

PERFECT UITGEBALANCEERDE KNOOPSGATEN – De 
eenstaps knoopsgatsensorvoet naait automatisch iedere keer 
perfecte eenstaps-knoopsgaten.
• Naait beide zijden van het knoopsgat in dezelfde richting

voor gelijkmatig uitgebalanceerde knoopsgaten.

• 11 verschillende soorten voor diverse naaitoepassingen.

29 NAALDPOSITIES – Naai een rechte steek met 29 verschillende
naaldposities voor perfect doorstikken, langs randen naaien, naden 
afwerken, doorpitten in de naad of quilten.

FREE-MOTION MET ELKE STEEK – Eenvoudig en prachtig 
quilten uit de vrije hand met een steek naar keuze. Kies de 
wijze die het beste bij u past. 

• Free-motion verend
• Free-motion zwevend




