Briljant naai- en borduurcomfort

Designer BrillianceTM | 80
naai- en borduurmachine

Briljant naaien en fantastisch borduren
met de
naai- en borduurmachine.
Perfect voor iedereen die graag fantasievol en creatief wil naaien
en borduren. De bediening is intuïtief en comfortabel.

Uw creatieve aanspreekpartner voor alle naai- en
borduurvragen: de JoyOS ADVISOR™ functie.
De JoyOS ADVISOR™ functie biedt geanimeerde en geïllustreerde stap-voor-stap instructies. Kies een stofsoort en één van de
vele beschikbare naaitechnieken. Onmiddellijk wordt geheel automatisch de optimale steek, steekbreedte, -lengte en draadspanning
voor u ingesteld en krijgt u advies over de te gebruiken naaivoet.
DeJoyOS ADVISOR™ biedt u alle hulp die u maar kunt bedenken:
5 Interactieve aanwijzingen, animaties en illustraties.
5 Toont interactief naai- en borduurtechnieken met veel info
voor prachtige effecten.
5Ingebouwde naai-instructies brengen u op nieuwe ideeën.
5 Handig; de verstevigingsgids vertelt u welke versteviging het
meest geschikt is voor uw naaiproject.
5 Snelle hulp - geeft u informatie over een steek, een functie of
een icoon.
5 Ook in uw DESIGNER BRILLIANCE™ 80: De volledige
gebruikershandleiding. Met behulp van de zoekfunctie krijgt u
snel antwoord op uw actuele vraag over een bepaald iets.
De DESIGNER BRILLIANCE 80 is net zo eenvoudig te
bedienen als een smartphone of tablet. Alle menu’s zijn intuïtief
en eenvoudig te selecteren op het capacitieve kleuren touchscreen
met hoge resolutie.
™

EXCLUSIEVE STEEKTECHNIEKEN
Ontdek de buitengewone steken van HUSQVARNA VIKING®
en breid uw mogelijkheden nog verder uit.

Driedimensionale steken
5 Applicatiesteken: Maak steekapplicaties in de naaimodus door
applicatiestoffen tijdens het naaien in de steek te verwerken.

5 Pop-upsteken: Voor een unieke, vrijstaande look voegt u stof toe
terwijl u pop-upeffecten naait.

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

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

Themasteken
5 Kies uit vier verschillende steken binnen dezelfde familie om
een unieke themasteek te maken.
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mySEWNET™ CLOUD

Automatische synchronisatie en software
updates via wifi. Maak of bewerk
borduurmotieven en bewaar ze in de
mySewnet™ cloud. Vanaf verschillende
apparaten zoals uw computer, tablet of
DESIGNER BRILLIANCE™ 80 naai- en
borduurmachine, zijn uw borduurmotieven
op afroep via wifi beschikbaar.

deLUXE™-STITCH SYSTEM
Onberispelijke stekenkwaliteit dankzij het
intelligente deLuxe™-Stitch System. Het zorgt voor
een absoluut nauwkeurige draaddoorvoer. Ook
luxe metallic garens worden perfect verwerkt. De
sensor meet de stofdikte en reguleert vervolgens
de hoeveelheid garen.

JoyOS ADVISOR™
INTUÏTIEF NAVIGEREN

De JoyOS ADVISOR™ functie biedt geanimeerde
en geïllustreerde stap-voor-stap instructies. Kies een
stofsoort en één van de vele beschikbare naaitechnieken.
De JoyOS ADVISOR™ stelt onmiddellijk geheel
automatisch de optimale steek, steekbreedte, -lengte en
draadspanning voor u in. Bovendien krijgt u advies over
de te gebruiken naaivoet.

Veeg of scroll, gebruik de multi-touch gestures
zoals u die van een tablet of smartphone kent.
Het grote, capacitieve kleuren touchscreen met
hoge resolutie, heeft een innovatieve
gebruikersinterface en zorgt voor een optimale,
intuïtieve bediening. Ontworpen door naaisters,
voor naaisters.

4” (103 mm)

PERFECTE VERLICHTING

10” (250 mm)

EXCLUSIEVE
BORDUURMOTIEVEN

De revolutionaire LED-technologie zorgt voor een
gelijkmatige verlichting van het naaioppervlak. Op
ieder uur van de dag, in ieder seizoen, heeft u een
perfect zicht op uw werk.

GELIJKMATIG STOFTRANSPORT
De exclusieve SENSOR SYSTEM™-technologie
registreert automatisch en doorlopend de dikte van
de stof terwijl u naait en past zich aan voor een
perfect gelijkmatig transport.
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Meer dan 565 ingebouwde borduurmotieven
inclusief speciale technieken. Alle borduurmotieven
zijn in categorieën ingedeeld en snel te vinden.
Inclusief 8 borduurlettertypes.

GROOT NAAI- EN
BORDUUROPPERVLAK

VERWISSELBARE
BOVENTRANSPORTVOET

Quilts, woonaccessoires en kleding kunnen
heel gemakkelijk op het naaioppervlak van
maar liefst 250 mm verwerkt worden. Maak
en borduur grote borduurmotieven tot
360 x 350 mm groot met de optionele
DESIGNER™ Majestic borduurring.

Boventransport met verwisselbare naaivoeten voor het gelijkmatig naaien van
meerdere lagen of volumineuze stoffen.

EXCLUSIEVE
NAAITECHNIEKEN
De DESIGNER BRILLIANCE™ 80 heeft
meer dan 550 steken tot 54 mm breed, verdeeld
over 19 categorieën. Vijf naailettertypes met
hoofdletters en kleine letters.
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mySewnet™ CLOUD – WIFI-VERBINDING EN APPS
Met de mySewnet™ cloud heeft u eenvoudig toegang tot steken en
borduurmotieven vanaf verschillende apparaten zoals uw computer, tablet of
DESIGNER BRILLIANCE™ 80 naai- en borduurmachine. Alles wordt constant
via wifi met elkaar gesynchroniseerd en is op afroep beschikbaar. Met de gratis
”mySewMonitor” app op uw smartphone, ontvangt u voortdurend updates over
de status van het borduurproces, zelfs als u niet in de buurt van uw DESIGNER
BRILLIANCE™ 80 naai- en borduurmachine bent.

5 Wifi-verbinding - Krijg toegang tot het mySewnet™ universum en laat
automatisch machine-updates aan u zenden.

5 Persoonlijke cloud – Gratis account met mogelijkheid om borduurmotieven
tussen apparaten te delen.
5 Motieven overbrengen – Kabelloos vanaf elke locatie borduurmotieven
opslaan/overbrengen naar uw machine.
5 HUSQVARNA VIKING® apps – Verschillende gratis apps zijn beschikbaar
voor Android en iOS waaronder: mySewMonitor™, QuickDesign™, JoyOS
ADVISOR™.

PREMIER+ 2 FREE SOFTWARE DOWNLOAD
Download de gratis software van www.husqvarnaviking.com voor nog meer
creatieve borduurmogelijkheden.

5 Met PREMIER+2™ Free kunt u borduurmotieven openen, spiegelen, draaien
en combineren, kleuren sorteren of de garenkleuren van uw borduurmotief
veranderen. Ook kunt u werkbladen printen en borduurmotieven exporteren
naar andere bestandsformaten. PREMIER+2™ Free is een gratis, beknopte
versie van PREMIER+2™ borduursoftware.
5 Met de mySewnet™ cloud communicatiemodule kunt u uw machine via wifi met
uw computer verbinden.
5 Windows Explorer Plug-in geeft u o.a. de mogelijkheid om borduurmotieven
als thumbnail-afbeeldingen te bekijken, verschillende borduurbestandsformaten te lezen, afsnijdcommando’s toe te voegen en meer.

ZEKERHEDEN BIJ HET NAAIEN
Naai met maximale doorstikkracht door stevige materialen en door meerdere
stoflagen. De elektronische doorstikkracht zorgt voor perfecte naairesultaten.
Wanneer de rechtstiksteekplaat is bevestigd, waarschuwt een sensor als u een steek
kiest die geen rechte steek is. Zo voorkomt u naaldbreuk.
Kies uit 11 verschillende knoopsgatstijlen. De sensorknoopsgatvoet naait beide
rupsen in dezelfde richting voor gelijkmatig uitgebalanceerde knoopsgaten.
Spoel rechtstreeks vanuit de naald - dat bespaart tijd.

KRACHTIG BORDUREN
WELKOM BIJ BORDUREN
Een eenvoudige mogelijkheid om er zeker van te zijn dat u alle gewenste instellingen
heeft gemaakt. Controleer de borduurinstellingen en maak eventuele wijzigingen
voordat u gaat borduren.
DESIGN POSITIONING
Voor het nauwkeurig inspannen van de stof en plaatsen van borduurmotieven. Met
deze handige functie plaatst u de borduurmotieven exact op de plek waar u dat wilt.
SMART SAVE
Als de stroom uitvalt of als u moet stoppen met borduren/naaien, worden alle
aanpassingen automatisch opgeslagen. De DESIGNER BRILLIANCE™ 80 naaien borduurmachine slaat automatisch alle bewerkingen van uw huidige werk op en
onthoudt ze als u wordt onderbroken. U kunt natuurlijk ook altijd handmatig
opslaan.
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BETOVERENDE SCHOONHEID
Alles is mogelijk met de DESIGNER BRILLIANCE™ 80
naai- en borduurmachine! Borduur beeldschone borduurmotieven, versier stofoppervlaktes, gebruik unieke steektechnieken en maak nieuwe motieven met siersteken in de
borduurring. Verheug u op nauwkeurige resultaten en geniet
van alle innovatieve functies van deze briljante naai- en
borduurmachine!

BELANGRIJKSTE BORDUURFUNCTIES:
•
•
•
•

Inclusief DESIGNER™ Splendid Square Hoop, 120 x 120 mm
Inclusief DESIGNER™ Crown Hoop, 260 x 200 mm
Inclusief DESIGNER™ Royal Hoop, 360 x 200 mm
Vele optionele borduurringen verkrijgbaar bij uw dealer
waaronder de DESIGNER™ Majestic Hoop
(voor borduurmotieven tot 360 x 350 mm)
• Meer dan 565 ingebouwde borduurmotieven
• 30 speciale technieken
• Acht borduurlettertypes (10 mm tot 80 mm)
• Design Positioning
• Hoge borduursnelheid
• Smart Save
• Automatisch afsnijden van sprongsteken
• Welkom bij borduren (snelle controle van alle belangrijke
borduurinstellingen)
• Design Shaping, met 10 verschillende vormen
• Design Appliqué, 45 ingebouwde vormen, 6 verschillende
borduuropties
• Twee rijgopties bij het borduren
• Knoopsgaten en decoratieve steken in de borduurring borduren
• Tapering in de borduurring, 32 steken met verschillende
hoekopties
• Bewerken van borduurmotieven:
• Pas uw borduurmotief direct op het scherm aan
• Laden, draaien, spiegelen, vergroten, verkleinen en
verschuiven van meerdere borduurmotieven
• Verander de garenkleuren van het borduurmotief
• Groepeer borduurmotieven en hef de groep weer op
• Ongedaan maken/opnieuw uitvoeren
• Wijzig borduurvolgorde
• Sorteer kleurenblokken
• Voeg kleurenblokken samen

BELANGRIJKSTE MACHINEFUNCTIES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JoyOS ADVISOR™ met exclusieve SEWING ADVISOR®
mySewnet™ cloud met wifi
Kleuren touchscreen (154 x 86 mm) met hoge resolutie (1024 x 800)
Ruimte rechts van de naald maar liefst 250 mm
LED-verlichting
Interactieve instructies
Snelle hulp
Ingebouwde handleiding met zoekfunctie
Automatische updates dankzij wifi
Smart Toolbox met meer functies, direct op het scherm
selecteerbaar
Klokfunctie
Rechtstreeks spoelen door de naald
Spoelen ook mogelijk tijdens naaien/borduren
USB-aansluiting
Liniaal in inches en centimeters op de grondplaat van de
machine inclusief knoopmeter
Harde kunststof beschermkap
Ontworpen en ontwikkeld in Zweden

BELANGRIJKSTE NAAIFUNCTIES:
• deLuxe™ Stitch System
• Exclusive SENSOR SYSTEM™
• Unieke HUSQVARNA VIKING® steektechnieken inclusief
themasteken en gepatenteerde driedimensionale steken
• Versterkte doorstikkracht
• Meer dan 550 ingebouwde steken en vijf naailettertypes
• Inclusief verwisselbare boventransportvoet
• Naaifuncties (naaldstop omhoog/omlaag, start-/stoptoets,
fixtoets, automatische draadafsnijder)
• 11 knoopsgatstijlen
• Steekpositionering
• Sensor rechtstiksteekplaat
• Twee standen voor naaien uit de vrije hand
• 29 naaldposities
• Steken compenseren

husqvarnaviking.com
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