Verzinnen
Maken
Schitteren

DESIGNER TOPAZ™ 40

DESIGNER TOPAZ™ 50

I N G E B O U W D E A S S I S T E N T I E VO O R P E R F E C T N A A I - E N B O R D U U RW E R K

Laat u leiden door
uw fantasie!
Ik ben Tara en ik vind het leuk om te naaien, maar toen ik daarbij ben gaan
borduren, heeft mijn creativiteit een enorme ontwikkeling doorgemaakt.
Het is gewoon magisch om te zien hoe je door te naaien en te borduren
van iets gewoons iets fantastisch kunt maken. Mijn beste vriendin Emma
en ik vertrouwen op de HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™ naai- en
borduurmachines om onze ideeën tot leven te brengen!
De DESIGNER TOPAZ™ 50 en DESIGNER TOPAZ™ 40 machines die zijn
ontworpen met fantastisch veel ruimte en ingebouwde assistentie, exclusief
voor het merk HUSQVARNA VIKING®, zijn voor ons het ultieme gezelschap
op onze creatieve avonturen!
Samen met Emma op stoffenjacht gaan en iets moois naaien op mijn vrije
dag, is altijd weer spannend! Het ene idee leidt tot het andere en voor je het
weet maak je iets prachtigs wat absoluut uniek is.
Wilt u ook een perfecte dag vol gelach, plezier en creativiteit? Doe dan met
ons mee! Met mijn beste vriendin en onze DESIGNER TOPAZ™ machines in
de buurt zijn er geen grenzen aan wat we kunnen verzinnen en maken!
Klaar om te schitteren?
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Met alle dingen
wil maken, is h die ik nog
weten dat mijnet heerlijk te
TOPAZ™ ingebo DESIGNER
en tijdbesparend uwde assistentie
me helpen mijne functies heeft die
ideeën tot leven
te brengen!

DESIGNER TOPAZ™ 50

www.husqvarnaviking.com
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Fantastisch naaiwerk, prachtige
borduurmotieven en ingebouwde
assistentie!
SPRANKELENDE INNOVATIE
• Met het kleuren-touchscreen kunt u intuïtief navigeren door verschillende schermen voor
borduren, bewerken en naaien.
• De functie Basic Design Positioning (Basis borduurmotief plaatsen) helpt u om grote
borduurmotieven steeds weer perfect op elkaar aan te laten sluiten.
• Internet-updates houden uw DESIGNER TOPAZ™ naai- en borduurmachine altijd actueel.
ROYALE RUIMTE
• Door het grote borduurgebied kunt u spectaculaire borduurmotieven maken zonder dat
u de stof meerdere malen in de borduurring hoeft te spannen en de royale naairuimte
biedt meer plaats aan grote werkstukken.
• De functie Borduurmotief bewerken en opslaan stimuleert uw borduurcreativiteit en maakt
een persoonlijker en meer nauwkeurig resultaat mogelijk.
• Honderden adembenemend mooie borduurmotieven en steken inspireren u tot eindeloos
veel creativiteit.
• Een groot aantal optionele borduurringen voor verschillende doeleinden.
PLEZIERIG GEMAK
• Onze unieke EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ technologie voelt de dikte van uw stof voor
een perfect, gelijkmatig transport.
• De Exclusive SEWING ADVISOR® functie perfectioneert uw naaiwerk door de beste
instellingen voor u te selecteren en u op het scherm advies te geven.
• Automatisch sprongsteken afsnijden zorgt dat u de sprongsteken niet meer hoeft af te
snijden wanneer u uw prachtige borduurmotieven maakt.
• Boven- en onderdraadsensoren waarschuwen u heel handig wanneer de bovendraad
breekt of wanneer de onderdraad bijna op is.

DESIGNER TOPAZ™ 50
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DE BESTE

* Beschikbaar op beide machines. Beste in zijn
klasse op de DESIGNER TOPAZ™ 40 machine,
vergeleken met vooraanstaande merken in dezelfde
prijsklasse.

DESIGNER TOPAZ™ 40

DESIGNER TOPAZ™ 50

IN ZIJN KLASSE*

KLEUREN-TOUCHSCREEN*

– Voor levendige kleuren en een uitstekend zicht.
De DESIGNER TOPAZ™ naai- en borduurmachines hebben een
kleuren-touchscreen. Druk op de selectietoetsen op het touchscreen
of loop door de steken met de navigatiepijlen. Alles wat u moet weten
is eenvoudig bereikbaar op het verlichte kleuren-touchscreen.

* Een aantal borduurmotieven is exclusief voor de DESIGNER TOPAZ™ 50

BORDUURMOTIEF BEWERKEN EN OPSLAAN

– Voor perfecte, persoonlijke resultaten.
De functie voor het bewerken van borduurmotieven direct op het scherm van
uw DESIGNER TOPAZ™ is indrukwekkend! Vergroot/verklein, spiegel en roteer
borduurmotieven. Combineer ze met andere motieven en persoonlijke teksten.
U ziet de veranderingen direct op het scherm. Sla uw persoonlijke combinaties
en bewerkingen op.

DESIGNER TOPAZ™ 40
www.husqvarnaviking.com
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Assistentie voor
verbluffende
resultaten
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BASIS BORDUURMOTIEF PLAATSEN

– Laat uw borduurmotieven steeds weer perfect
op elkaar aansluiten!
Met de functie Basic Design Positioning (Basis borduurmotief
plaatsen) op de DESIGNER TOPAZ™ naai- en borduurmachines
weet u altijd exact de plaats van uw borduurmotief zonder
dat u sjablonen hoeft te gebruiken. Met de Design Positioning
Wizard is dat heel makkelijk!

DE EXCLUSIVE SEWING ADVISOR® FUNCTIE

- Het geheim achter de juiste instelling op het juiste moment!
Met de Exclusive SEWING ADVISOR® functie hoeft u niet meer te raden.
U voert gewoon het stoftype, de dikte en de naaitechniek in en alle
instellingen worden automatisch geprogrammeerd - steek, steekbreedte,
steeklengte, draadspanning, naaisnelheid en persvoetdruk. Ook de
naaivoet, het naaldtype en de naaldgrootte worden aanbevolen. Met de
Exclusive SEWING ADVISOR® functie is het net of u naait met een paar
helpende handen!

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
TECHNOLOGIE

– Past zich aan uw stofdikte aan voor een
perfect, gelijkmatig stoftransport.
Met een tikje op het voetpedaal of de aanraking van
een toets voelt de sensorgestuurde persvoetdruk van
uw DESIGNER TOPAZ™ naaimachine automatisch
de dikte van de stof - voor een perfect en
gelijkmatig transport van alle soorten stoffen en/of
tussenvullingen. De sensorgestuurde draaistand voelt
de stofdikte om te kunnen draaien wanneer de naald
omlaag staat.
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Actieshot!

AUTOMATISCH
SPRONGSTEKEN AFSNIJDEN

– U hoeft geen draden meer
af te knippen!
Deze functie snijdt de sprongsteken
in het borduurmotief af en trekt de
draaduiteinden naar onderen voor
professionele resultaten.
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Geef uw creativiteit
een nieuwe impuls
LED-LAMPJES

– Optimaal licht voor
perfecte resultaten
Het is essentieel voor het succes
van uw naaiwerk dat u uw
werkstuk en werkoppervlak
goed kunt zien. De drie
LED-lampjes op de DESIGNER
TOPAZ™ machines verlichten
de naald en het verlengde
naaioppervlak voor minder
vermoeide ogen.
GROOT NAAI- EN
BORDUUROPPERVLAK*

– Ideaal voor grootse ideeën!
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De HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™
50 naai- en borduurmachine heeft een
indrukwekkend grote naairuimte van 250 mm
rechts van de naald en een sensationeel groot
borduurgebied van 360 x 200 mm.
U kunt op de DESIGNER TOPAZ™ 40 motieven
ontwerpen en borduren tot 240 x 150 mm
groot zonder de stof meerdere malen
in de borduurring te hoeven spannen.
IN ZIJN KLASSE*
Naai eenvoudig grote projecten dankzij de
grote ruimte rechts van de naald, 200 mm.

DE BESTE

*De DESIGNER TOPAZ™ 50 machine
heeft het grootste naai- en borduurgebied,
vergeleken met vooraanstaande merken
in dezelfde prijsklasse.

NUTTIGE EN SPECIALE
STEKEN EN LETTERTYPES

– Hoogwaardige steken voor iedere techniek.
Kies uit in totaal 715 steken en letters op de
DESIGNER TOPAZ™ 50 of uit 565 steken en letters
op de DESIGNER TOPAZ™ 40 machine. Kies de
steek op het kleuren-touchscreen. De steek
verschijnt op ware grootte en met aanbevolen
instellingen – u kunt direct gaan naaien!

www.husqvarnaviking.com
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GRATIS HUSQVARNA VIKING®
SOFTWARE OM TE DOWNLOADEN

– Vind uw borduurmotieven en
afbeeldingen in een handomdraai.
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Bekijk borduurmotieven in
miniatuurweergave, lees verschillende
borduurmotiefbestandsformaten, druk
catalogi af en nog veel meer!
QUICKFONT
BORDUURSOFTWARE

– Een onbeperkt aantal lettertypes
om te borduren.
Zet ieder gewenst TrueType™-lettertype op
uw computer om in een borduurlettertype
met de HUSQVARNA VIKING® QuickFont
software, die u gratis kunt downloaden.
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*De DESIGNER TOPAZ™ 50 en 40 hebben de grootste naai- en
borduurgebieden, vergeleken met vooraanstaande merken in
dezelfde prijsklasse.

OPTIONELE BORDUURRINGEN

– Voor verschillende afmetingen
en technieken.
Met het brede assortiment optionele HUSQVARNA
VIKING® borduurringen kunt u de mogelijkheden
van uw machine vergroten en echt professionele
resultaten bereiken. Het assortiment borduurringen
wordt voortdurend uitgebreid om te inspireren tot
nieuwe ideeën en mogelijkheden.

DE BESTE

Sommige stoffen of kant-en-klare kledingstukken zijn moeilijk in een
borduurring te spannen.
Als u de optionele Metal Hoop van 180 x 130 mm gebruikt, is opspannen
geen probleem meer! Verwijder gewoon de magneten en verplaats de stof
om meer borduurmotieven te naaien. Gebruik de Basic Design Positioning
(Basis borduurmotief plaatsen) voor een perfecte plaatsing.

IN ZIJN KLASSE

Geef uw ideeën vleugels!
BRENG UW CREATIES NAAR NIEUWE HOOGTEN
Het merk HUSQVARNA VIKING® biedt een uitgebreid assortiment accessoires die uw naaiwerk
sneller, eenvoudiger en professioneler maken. U vindt ze allemaal op www.husqvarnaviking.com!
OPTIONELE BORDUURSOFTWARE

OPTIONELE BORDUURMOTIEVEN

– Maak persoonlijke borduurmotieven
op uw computer.

– Toegang tot motieven van hoge kwaliteit.

Exclusieve borduursoftware is verkrijgbaar voor PC
en MAC® computers en biedt maximale creativiteit
en persoonlijke bewerkingsmogelijkheden voor
uw borduurmotieven.
Borduursoftware-opties:
• HUSQVARNA VIKING® 6D™ Borduursoftware
• TruEmbroidery™ Software voor MAC®
Computers

HUSQVARNA VIKING® introduceert met
grote regelmaat nieuwe borduurcollecties
met verschillende thema's, afmetingen en
spannende speciale technieken. Bekijk de
borduurmotievencatalogus op het internet voor
inspiratie en gebruik de filterfuncties om uw
favorieten te vinden. Of log in op myembroideries.
com – de meest verrassende borduurmotievenshop
ter wereld – voor nog veel meer leuke motieven.
De shop is altijd open voor uw creativiteit!

www.husqvarnaviking.com
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BORDUURFUNCTIES:
Groot borduurgebied
Basis Borduurmotief Plaatsen
Borduurmotieven combineren, bewerken en opslaan
Borduurmotieven
Borduurlettertypen in drie verschillende grootten
Automatisch sprongsteken afsnijden
Gratis HUSQVARNA VIKING® software om te downloaden
Gratis HUSQVARNA VIKING® QuickFont borduursoftware om te downloaden
1 GB HUSQVARNA VIKING® USB embroidery stick
NAAIFUNCTIES:
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ technologie
Exclusive SEWING ADVISOR® functie
Groot naaioppervlak rechts van de naald
Selecteerbare draadafsnijder
Verlengde dubbele steekplaat-geleiderlijnen
Elektronische zelfregelende draadspanning
Steken
Programmeerbare naailettertypen
Alle steken, inclusief letters, tekens enz.
Persoonlijke geheugens
Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten
Steekbreedte van 7 mm
Eenstaps knoopsgatsensorvoet
Steekpositie
Fix- en Stop-functie
Start/stop-toets
Naaldstop boven/onder
Tijdelijk en permanent achteruitnaaien
Spoelen door de naald
Free motion bij alle steken
Max. naaisnelheid
Steek opnieuw beginnen
OOK INCLUSIEF:
DESIGNER™ Royal Hoop 360 x 200 mm
DESIGNER™ Splendid Square Hoop 120 x 120 mm
DESIGNER™ Jewel Hoop 240 x 150 mm
Klik-aan naaivoeten
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DESIGNER TOPAZ™ 40
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Ontworpen en ontwikkeld in Zweden
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EIGENSCHAPPEN VAN DE MACHINE:
Kleuren-touchscreen 3"
3 LED-lampjes
Onderdraadsensor
Ingebouwde draadinsteker
Updates via internet

