Voordelen & Eigenschappen

Topfuncties
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ technologie
Groot borduurgebied
Automatische draadafsnijder
Boven- en onderdraadsensor
Groot naaioppervlak
Let op: Kijk voor meer informatie over de topfuncties uit naar het

symbool.

Innovatie
BOVEN- EN ONDERDRAADSENSOR
Er verschijnt een pop-upbericht wanneer de bovendraad
breekt of de onderdraad bijna op is, dat u op tijd meldt dat
de spoel bijna moet worden vervangen.
• U hoeft de boven- en onderdraad niet te controleren
tijdens het naaien of borduren.
UPDATE MOGELIJK
Uw DESIGNER TOPAZ™ 25 naai- en borduurmachine is
altijd actueel.
• Update uw machine met de nieuwste software via
internet.
SOFTWARE BIJ DE MACHINE GELEVERD
Er is een pc softwarepakket verkrijgbaar voor uw
HUSQVARNA VIKING® DESIGNER TOPAZ™ 25 naai- en
borduurmachine. Dit pakket bevat de volgende extra
functies:
• Organiseer uw borduurmotieven, maak
afbeeldingsbestanden, druk catalogi af en meer.
• Maak borduurlettertypes van ieder gewenst TrueType™
lettertype dat op uw pc staat met het QuickFont
programma.

OPTIONELE HUSQVARNA VIKING® BORDUURSOFTWARE
voor pc
• Borduursoftware voegt een hele nieuwe dimensie toe
aan uw persoonlijke borduurmotieven.
• Het ultieme softwaresysteem voor borduurvrijheid!
OPTIONELE TruEmbroidery™ SOFTWARE VOOR MAC®
computers
• De eerste borduursoftware voor het MAC®besturingssysteem. www.truembroidery.com
MIJN BORDUURMOTIEVEN
• www.myembroideries.com. Duizenden borduurmotieven
altijd beschikbaar met één klik op uw computer.
• Bestel borduurmotieven bij uw plaatselijke HUSQVARNA
VIKING® dealer.
• Download borduurmotieven van het internet wanneer
u dat maar wilt, dag en nacht.
AUTOMATISCH SPRONGSTEKEN AFSNIJDEN
U hoeft geen tijd meer te besteden aan het afknippen van
draden terwijl u prachtige borduurmotieven maakt.
• Snijdt uw borduursprongsteken automatisch af.
• Trekt het draaduiteinde naar de verkeerde kant van
de stof voor een snelle afwerking.

Mogelijkheden
GROOT BORDUURGEBIED

VEEL OPTIONELE BORDUURRINGEN

U kunt tot 240 x 200 mm grote borduurmotieven maken en
borduren zonder de stof opnieuw in de borduurring te spannen

• Er zijn verschillende optionele borduurringen
beschikbaar voor speciale technieken zoals
doorlopende borduurmotieven, quilten,
borduurmotieven met structuur en nog veel meer.

• HUSQVARNA VIKING® ontwikkelt doorlopend nieuwe
borduurringen en accessoires voor verschillende technieken.

HOGE BORDUURSNELHEID
GROOT NAAIOPPERVLAK

Grote borduurmotieven zijn snel en eenvoudig te borduren.

Naai eenvoudig grote quilts, woonaccessoires en kleding.

• De DESIGNER TOPAZ™ 25 borduurt 800 steken/min.

• Groot gebied rechts van de naald, van 200 mm, voor een
fantastisch naaigemak.

INCLUSIEF BORDUURMOTIEVEN

BORDUURMOTIEVEN BEWERKEN
Pas uw borduurmotieven op het scherm aan met één aanraking.
• Spiegel, roteer en vergroot/verklein borduurmotieven
volgens uw wensen.
• Annuleer kleurstops om borduurmotieven in één kleur
of ton-sur-ton te maken.

Begin onmiddellijk met het borduren van prachtige
borduurmotieven!
• De DESIGNER TOPAZ™ 25 heeft 75 ingebouwde
borduurmotieven.
NUTTIGE EN SPECIALE STEKEN EN LETTERTYPES
Selecteer precies de juiste steek voor iedere techniek
en eindeloos veel creatieve mogelijkheden.

GRAFISCH DISPLAY

• 160 steken.

Bekijk de steek met de eventuele aanpassingen op ware
grootte voordat u gaat borduren.
• Alle informatie die u nodig heeft om te borduren wordt
weergegeven.

• 3 verschillende lettertypes.

• Pas het contrast van het grafisch display aan in het menu SET.

• Een ongelimiteerd aantal borduurlettertypes met
QuickFont.

Gemak
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ TECHNOLOGIE

AUTOMATISCHE DRAADAFSNIJDER

Past zich automatisch en voortdurend aan uw stofdikte aan
voor een perfect, gelijkmatig stoftransport.

Snel en handig tijdens het naaien. U heeft geen schaar
nodig!

Exclusieve sensorvoetlichter
• De naaivoet wordt automatisch omlaag en omhoog
gebracht voor iedere naaitechniek.

• Met één druk op de toets worden onmiddellijk
de boven- en onderdraad onder uw stof afgesneden.

• Vier posities: omlaag, draaien, omhoog, extra hoog.

• Bij het borduren wordt de bovendraad afgesneden
tussen kleurwissels in, bij sprongsteken en worden
de boven- en onderdraad aan het einde afgesneden.

• Uw handen blijven vrij om de stof te geleiden.
Exclusieve Sensorvoet draaistand
• Stop met de naald omlaag, de naaivoet voelt de dikte van
de stof.

• Brengt onmiddellijk de naaivoet en de naald omhoog.

EXCLUSIVE SEWING ADVISOR™

• Breng de naaivoet omhoog naar de zwevende positie om
onmiddellijk te kunnen draaien, eenvoudig applicaties te
maken en te quilten.

Selecteer uw type stof en uw naaitechniek en de
Exclusive SEWING ADVISOR® functie stelt onmiddellijk
alles voor u in.

Exclusieve sensorvoetdruk
• U heeft altijd de perfecte persvoetdruk voor de stof
waarmee u naait.

• De functie stelt automatisch de beste steek, steekbreedte,
steeklengte, draadspanning en naaisnelheid in.
• De geselecteerde steek wordt weergegeven met
de aanbevolen naaivoet, formaat en type naald en
persvoetduk op het grafisch display.
HUSQVARNA VIKING® USB BORDUURSTICK
Sla duizenden borduurmotieven op in het grote geheugen
van de USB Borduurstick.
• 1GB Husqvarna Viking® USB Embroidery Stick
wordt bij uw DESIGNER TOPAZ™ 25 geleverd.
• Breng uw borduurmotieven handig over van en naar
uw computer en uw DESIGNER TOPAZ™ 25.
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