En Historie Syet af Dig

Symaskine

Begynd dine nye historie.

SKØNHED I BEVÆGELSE

Gør dine drømme til virkelighed med HUSQVARNA VIKING BRILLIANCE 75Q symaskinen.
Syere over hele verden anerkender værdien af ægte kvalitet og det skønne i at gå efter noget større
og bedre. Det er op til dig - du syr din fremtid!
®

™

SY I LIVLIGE FARVER
Se sømmene i naturlig størrelse og få alle de syoplysninger, du har brug for,
direkte på den interaktive farve touchskærm. Skærmen på 3.5” (70x53mm)
med en opløsning på 320x240 erMade for Sewers, by Sewers™ for en brugervenlig
oplevelse.
GENERØST SYOMRÅDE
Sy store quilte, projekter til hjemmet og beklædning uden problemer på den
store arbejdsflade på næsten 10” (250mm). Syområdet på din BRILLIANCE™
75Q giver dig mulighed for at arbejde på kunstværker og inspiration af enhver
størrelse.
ASSISTANCE VENTER
Lad funktionen Exclusive SEWING ADVISOR® indstille den bedste søm,
stinglængde, stingbredde, syhastighed, trådspænding og trykfodstryk for
dig. Du skal blot vælge stoftype og syteknik, og sømmen vises på skærmen
sammen med den anbefalede trykfod, nålestørrelse og -type.

DEKORATIV TAPERING

BRILLIANCE™ 75Q er designet til
syeren og quilteren. Vælg mellem to
frihåndsindstillinger til quiltning eller
smukke frihåndsbroderier vha. enhver søm
i symaskinen. Vælg den frihåndsindstilling,
der passer dig bedst; om det er frihånds
fjederfunktion eller frihånds flydende.
Strålende resultater venter dig!

Er du klar til at tilpasse en dekorativ
søm, så den kan give dit design
dét ekstra? Denne funktion
reducerer stingbredden til en spids
på alle pyntesømme, så du kan sy
dekorationer. Vælg mellem flere
vinkelstørrelser for nem syning af
hjørner.

UENDELIGE MULIGHEDER

Mulighederne er enorme med mere
end 460 sømme i 19 kategorier for nem
sømvalg og sømme op til en bredde på
54mm. Sy med de eksklusive patenterede
sømteknikker eller vælg mellem
4 syalfabeter med både store og små
bogstaver for nem programmering.

LYSENDE

Se hvordan BRILLIANCE™ 75Q bringer dit
stof og dine sømme i fokus. Arbejdsfladen
med det revolutionerende LED lys giver dig
klart, ens lys på tværs af hele området, så du
kan se dine projekter i de ægte farver.

FYR OP UNDER DIN KREATIVITET
Det indbyggede udvalg af sømme i verdensklasse giver dig mulighed for flere
kreative muligheder. Giv ethvert projekt et ekstra touch med Pailletsømme,
Pop-Op sømme, Applikationssømme og Temasømme. Fås kun hos
HUSQVARNA VIKING®.
•
•

Du kan lave 3D-sømme ved at tilføje stof eller pailletter, hvilket giver en
enestående dekorativ effekt med struktur. Gå vandret, gå lodret, gå lige
hvor du vil, så længe du lader pailletterne glimte i lyset!
Vælg mellem fire forskellige sømme fra den samme familie for at skabe en
unik tema-søm.

LIGESØMSSTINGPLADE
OG SENSOR
Stingpladen til ligesømme
gør dine ligesømme bedre
end nogensinde før. Når
ligesømsstingpladen er
monteret, vil maskinen
automatisk aktivere Sikker
Stingbredde for at advare dig,
hvis du vælger noget andet
end en centreret ligesøm,
for at forhindre at nålen
knækker.

4” (103 MM)

PROBLEMLØS FREMFØRING
Teknologien EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ registrerer automatisk
og konstant, og justerer til enhver stoftykkelse. Resultatet er fejlfri,
ens fremføring, mens du syr.

10” (250 MM)

SENSORSTYRET TRYKFODSLØFT
• Trykfoden sænkes og hæves automatisk, så du får maksimal plads til at
håndtere tykke materialer.
• Transportøren sænkes automatisk ved ekstra løft for at give mest mulig
plads til, at kraftige stoftyper og quilte nemt kan glide under trykfoden.
• Arbejder i fire positioner: ned, drej, op og ekstra løft.
SENSORSTYRET DREJELØFT AF TRYKFODEN
• Automatisk svævende position, når nålen er nede, så det er nemt at dreje,
sy applikationer og quilte.
• Du har hænderne fri til at styre stoffet.
SENSORSTYRET TRYKFODSTRYK
• Trykfoden registrerer hele tiden stoffets tykkelse og justerer automatisk
trykket, for en ensartet fremføring af alle stoftyper.

BEDRE, FRA SPOLE TIL TRÅDER

Undertrådsspoling fra nålen er nemt og sparer tid.
Undertrådssensoren advarer dig, når undertråden
er ved at slippe op. Trådning med den indbyggede
nåletråder modvirker overanstrengelse af øjnene og
gør trådningen nem.

VELLYKKEDE KNAPHULLER HVER GANG

Det kan være en udfordring at placere knaphullerne og sy
dem, men ikke med en BRILLIANCE™ 75Q symaskine!
Med systemet til perfekt balancerede knaphuller sys
begge sider af knaphullet i samme retning, hvilket giver
perfekt balancerede knaphuller. Der er 11 knaphulstyper
designet for forskellige syopgaver.

HUSQVARNA VIKING® BRILLIANCE™ 75Q symaskinen
er den tilgængelige måde at sy farvestrålende og fortryllende
projekter på. Når du begynder at sætte dit aftryk på verden,
bliver din historie kendt!

TOP SYFUNKTIONER
• 3.5” (70x53mm) Interaktiv farvetouchskærm med
320x240 resolution
• 10” (250mm) rummelig syflade
• Exclusive SEWING ADVISOR® funktion
• Exclusive HUSQVARNA VIKING® sømteknikker, herunder
3D-sømme (patenterede) og Temasømme.
• Exclusive SENSOR SYSTEM™ Teknologi
• Mere end 460 sømme organiseret i 19 kategorier
• Praktiske syfunktioner, inkl.: nålestop op/ned, start/stop, stop, fix
• Automatisk trådkniv
• 4 syalfabeter med både små og store bogstaver
• Ligesømsstingplade og sensor
• Sideværts syning i bredde op til 54mm
• 11 perfekt balancerede knaphuller
• 29 nålepositioner
• Frihåndssyning med alle sømme
• 2 frihåndstilstande
• Sikker stingbredde
• Dekorativ taperingsfunktion
• Stingpositionering
• 24 permanente hukommelser i ”Mine Sømme”
• Spejlvending af sømme
• Sikker dobbeltnål

TOP MASKINFUNKTIONER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektronisk selvjusterende trådspænding
Indbygget nåletråder
Undertrådssensor med alarmlyd
Oplyst arbejdsflade med LED lys
Automatisk sænkning af transportør
Undertrådsspoling fra nålen
Hurtighjælp
17” (43cm) lineal på bundpladen
Knapmåler på bundpladen
Indbygget holder til pegepen
Hårdt kuffertlåg for sikker opbevaring
Kan opdateres
USB-port
Vælg mellem 11 forskellige indbyggede sprog: dansk, hollandsk,
engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, norsk, russisk, spansk og
svensk.
• 12 trykfødder medfølger (herunder 1/4” patchworkfod og klar
applikationsfod)
• Designet og konstrueret i Sverige

HUSQVARNA VIKING® repræsenterer mere end
145 års udvikling af symaskiner af den højeste
kvalitet indeholdende funktioner af den nyeste
teknologi. BRILLIANCE™ 75Q symaskinen er
en stolt del af denne tradition med avanceret
ingeniørarbejde og et attraktivt design.

husqvarnaviking.com
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