Fantaseren
Maken
Schitteren

i n g e b o u w d e a s s i s t e n t i e v o 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

Fantastisch naaien,
prachtig borduren!
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.
Royale ruimte
• Dankzij het grote borduurgebied kunt u spectaculaire borduurmotieven maken
zonder dat u de stof meerdere malen in de borduurring hoeft te spannen.
• De royale naairuimte geeft u meer ruimte voor grote werkstukken.
• Door de hoge borduursnelheid kunt u snel en eenvoudig grote borduurmotieven maken.
Plezierig gemak
• Onze unieke EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ technologie voelt de dikte
van uw stof voor een perfect, gelijkmatig stoftransport.
• De automatische draadafsnijder snijdt onmiddellijk uw boven- en onderdraad
af wanneer u erop drukt: tijdbesparend en handig.
• De Exclusive SEWING ADVISOR® functie perfectioneert uw
naaiwerk door de beste instellingen te selecteren en advies te
geven op het scherm.
Sprankelende innovatie
• Boven- en onderdraadsensor waarschuwt u wanneer
de bovendraad breekt of de onderdraad bijna op is.
• Internet-updates houden uw DESIGNER TOPAZ™
25 naai- en borduurmachine altijd actueel.

Ontworpen en ontwikkeld in Zweden

www.husqvarnaviking.com
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EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
technologie – Past zich

aan de dikte van uw stof aan
voor een perfect, gelijkmatig
stoftransport.
Met een kleine aanraking van het
voetpedaal of van een toets voelt
de sensorgestuurde persvoetdruk
van uw DESIGNER TOPAZ™ 25
naaimachine automatisch de dikte
van de stof - voor een perfect
gelijkmatig transport van alle soorten
stoffen en/of tussenvullingen. De
sensorgestuurde draaistand voelt
de stofdikte om te kunnen draaien
wanneer de naald omlaag staat.

Draadafsnijder en
draadsensoren

GROOTSTE NAAI-OPPERVLAK
EN BORDUURGEBIED*

- Het ultieme gemak, wanneer
u het nodig heeft!

- Ideaal voor grootse ideeën!

De HUSQVARNA VIKING®
DESIGNER TOPAZ™ 25 naai- en
borduurmachine waarschuwt u
wanneer de boven- of onderdraad
bijna op is. En met de automatische
draadafsnijder heeft u geen lange
loshangende draden meer - handig
als u met grote projecten bezig bent!

De HUSQVARNA VIKING®
DESIGNER TOPAZ™ 25 naai- en
borduurmachine heeft een royaal
naaigebied van 200 mm, waardoor
u meer ruimte heeft voor uw
creativiteit. Het borduurgebied
is 240 x 150 mm groot en geeft
u veel mogelijkheden voor
borduurmotieven.

Vergeleken met toonaangevende
*merken
in deze prijsklasse.
www.husqvarnaviking.com
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EIGENSCHAPPEN van
de machine
•
•
•
•
•
•

Groot verlicht display
3 LED-lampjes
Onderdraadsensor
Ingebouwde draadinsteker
Automatische draadafsnijder
Updatebaar via internet

Borduurfuncties
• Groot borduurgebied van 240 x 150 mm
• 75 borduurmotieven.
• 1 ingebouwd borduurlettertype in drie
verschillende formaten
• 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
• Het grootste aantal optionele
borduurringen (in deze prijsklasse)

Naaifuncties

160 steken

• EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
• Exclusive SEWING ADVISOR®
• Groot naaioppervlak, bijna 200 mm
rechts van de naald
• Verlengde dubbele steekplaatgeleiderlijnen 40 mm aan beide zijden van
de naald
• Elektronische zelfregelende
draadspanning
• Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten
(6 stijlen)
• Eenstaps knoopsgatsensorvoet
• Programmeer steken, letters en cijfers
• Persoonlijke geheugens, sla op in "Mijn
Steken" 12 geheugens
• Fix functie
• Stop-functie
• Start/stop-toets
• Naaldstop boven/onder
• Even of constant achteruitnaaien
• Spoelen door de naald
• Elektronische snelheidsregeling
• Afbeelding horizontaal spiegelen

•
•
•
•
•

7 mm steken
Nuttige steken
Quiltsteken
Decoratieve steken
3 programmeerbare alfabetten

Ook inclusief
• Large Embroidery Hoop 240 x 150 mm
• 8 klik-klaar naaivoeten
En meer!

Gratis HUSQVARNA VIKING®
software om te downloaden

- Vind uw borduurmotieven en
afbeeldingen in een handomdraai.

Bekijk borduurmotieven in
miniatuurweergave, lees verschillende
borduurmotiefbestandsformaten, druk
catalogi af en nog veel meer!

Metal hoop 180x130mm

- Snel en eenvoudig stof in de borduurring spannen
op moeilijk bereikbare plaatsen.
OPTIONELE BORDUURSOFTWARE

– Maak persoonlijke borduurmotieven op uw computer.
Onze borduursoftware is van het allerhoogste niveau,
is beschikbaar voor PC en Mac® computers en geeft
uw borduurmotieven de maximale creativiteit en
persoonlijke aanpassingsmogelijkheden. Lees meer op
www.husqvarnaviking.com.

		

Kant-en-klare kledingstukken
zijn vanwege naden, smalle
delen of knopen/studs
vaak niet of moeilijk in de
borduurring te spannen. Als
u de Metal Hoop gebruikt,
is opspannen in de borduurring geen probleem meer!
U vindt meer informatie op
www.husqvarnaviking.com.

Bezoek uw plaatselijke HUSQVARNA VIKING® dealer of ga naar www.husqvarnaviking.com
om de DESIGNER TOPAZ™ 25 naai- en borduurmachine te ontdekken.

www.husqvarnaviking.com

