Ompelu- ja kirjontakone

Seuraava lukusi
täytyy vielä
ommella!

Made for Sewers, by Sewers™ -tuotemerkillä
ASIANTUNTIJA-APU
Alan johtava JoyOS ADVISOR™ -ominaisuus DESIGNER
SAPPHIRE™ 85 -ompelu- ja kirjontakone tarjoaa sinulle
enemmän opastusta näytöllä ja edistyneemmän ompeluoppaan
kuin mikään muu luokkansa kone markkinoilla.**
• Interaktiivisia askel-askeleelta -opastuksia - Opi erilaisten
tekniikoiden ompelua, kuten vetoketjut, kaulukset, lahkeensuut, jne.
Ompelu-, kirjonta-, ja tilkkuiluopastus on koneessasi
sisäänrakennettuna.
• Ompeluohjeet - Saat näytölle opastettuja ompelu- ja
kirjontaprojekteja, joissa on kaikki tarvittavat ohjeet, ompeleet ja
kirjontakuviot.
• Helppo pääsy käyttöoppaaseen -Helppo pääsy käyttöoppaaseen
suoraan koneelta käyttämällä kuvaketta. Etsi mitä tahansa aihetta,
josta haluat oppia lisää. Käyttöopas on aina ajan tasalla.

HUSQVARNA VIKING DESIGNER SAPPHIRE 85 ompelu- ja kirjontakone inspiroi sinua
asettumaan suosikkinurkkaukseesi ja luomaan seuraavan luvun ompelutarinaasi. Se sisältää
monia alansa johtavia ominaisuuksia, ja tulet innostumaan sen kehittyneestä teknologiasta.
®

®

™

Älykäs ompelu

• Vedä ja pudota kirjontakuvioita ruudulla. Selaa opastuksia,
muokkaa kuvioita ja paljon muuta käyttämällä monikosketuseleitä
zoomauksella, kierrolla, nipistyksellä, pyyhkäisyllä ja levittämällä.
• Suuri 8 tuuman (177x99 mm) värillinen kapasitiivinen
kosketusnäyttö, jossa on korkea resoluutio (1024x600), sopii
erinomaisesti kuvioiden tai ompeleiden toistamiseen.

• mySewnet™ Library* - DESIGNER SAPPHIRE™ 85
-ompelu- ja kirjontakoneen näytöltä pystyt valitsemaan
tuhansista korkealaatuisista kirjontakuvioista, kiitos alan
ensimmäisen mySewnet™ ** -suoratoistopalvelun.*

• Pääset käyttämään eniten käytettyjä työkaluja helposti
Smart Toolbox in avulla.
• Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä sormenpäiden ulottuvilla.
• Voit vähentää silmien rasitusta suurentamalla kirjasinkokoa.

• mySewnet™ Software - Käytä ensimmäistä ja ainoata
pilvipohjaista ohjelmistopalvelua muokataksesi ja luodaksesi
malleja tietokoneellasi.

*Kuvioiden suoratoista on sisällytetty kuukausittaiseen mySewnet™ -tilaukseen

• Lisätarvikeopas - Täydellinen opas ohjeineen joitakin
kehittyneempiä lisätarvikkeitamme varten.
DESIGNER SAPPHIRE™ 85 ompelu- ja kirjontakone on
luokkansa ainoa kone, jossa on kapasitiivinen kosketusnäyttö.** Voit
navigoida helposti eri näytöillä käyttämällä monikosketuseleitä,
kuten millä tahansa älypuhelimella tai tabletilla.

• WiFi - Voit muodostaa yhteyden mistä tahansa. Siirrä kuviosi
langattomasti eri laitteiden välillä, tutki maksuttomia mySewnet™
sovelluksia. Käyttämällä täyttä WiFi-ominaisuutta menetä
koskaan koneen päivitystä. Automaattiset WiFi-laitepäivitykset
ovat alan johtava ominaisuus.**

• mySewMonitor™ App - Käyttämällä uusimpia tekniikoita
mySewMonitor™ -sovellus antaa reaaliaikaisia ilmoituksia koneelta
puhelimeen, tai tablettiin ja kertoo, milloin pitäisi muuttaa langan
väriä tai jos kirjonta on päättynyt. Sovellus sisältää myös Design
Placement sijoitteluominaisuuden jota hyödyntämällä voit ottaa
kuvan kehään pingotetusta projektistasi ja lähettää kuvan sitten
koneeseesi nopeaa ja helppoa kohdistamista varten.

• Pikaopas - Opi, miten aloittaa perusompelu ja kirjonta. Pääset
nopeammin vauhtiin.

LUOKKANSA JOHTAJA

DESIGNER SAPPHIRE™ 85 -ompelu- ja -kirjontakoneella on
ompelukoneteollisuuden paras ekosysteemi, ja se on luokkansa
ensimmäinen kone, johon on todellinen WiFi-yhteys, mikä
mahdollistaa konepäivitykset ja kuvioiden siirron mistä tahansa.**

• mySewnet™ Blogi - Nauti HUSQVARNA® VIKING®
-brändin mukautetusta sisällöstä suoraan koneen näytöllä.
Tämä mySewnet™ -blogi tarjoaa tuoreita ideoita sisältävän livesyötteen sekä projekteja, malleja ja vieläkin enemmän.

• Tukimateriaaliopas - Opastusta oikean tukimateriaalin
valitsemiseen erilaisiin projekteihin.

• mySewnet™ Cloud - Aseta pilveen oma ilmainen mySewnet™ tilisi
voidaksesi käyttää sovelluksia, siirtää malleja ja paljon muuta.
• QuickDesign™ App - Luo kirjontakuvioita älypuhelimellasi
tai tabletillasi kameran napsautuksella. Lähetä uusi kuvio suoraan
mySewnet™ -pilvitilille.
• JoyOS ADVISOR™ -sovellus - Ota JoyOS ADVISOR™
-ominaisuus mukaasi minne sitten menetkin. On kuin koneesi olisi
aina mukana!
• Ilmainen Project Creator -verkkopalvelu - Luo ja jaa
suosikkiompelu- ja kirjontaprojektejasi ystävien ja muiden ompelun
harrastajien kanssa.

TEHOKKUUS

SUURI OMPELUTILA

Elektronisen neulan
lävistysteho tarjoaa parempia
tuloksia vahvojen kankaiden tai
useiden kerrosten ompelussa.

Ompele suuret peitot,
kodinsisustusprojektit ja
vaatteet helposti lähes
10 tuuman (250 mm)
ompelutilassa.

KANGASKERROSTEN
TASAINEN SYÖTTÖ

VALAISE OMPELUSI

Mukana toimitettava Yläsyöttäjä
vaihdettavin paininjaloin
on suunniteltu syöttämään
kangaskerroksia tasaisesti ja
sopii täydellisesti tilkkuiluun sekä
samettien, joustavien kankaiden,
ja nahan ompeluun sekä tarkkaan
kuvioiden kohdistamiseen
ompelun aikana.

Suunniteltu tuottamaan
tasaista valoa koko
työalueelle LED-tekniikalla
ja valo-optiikalla. Näet
kankaat ja ompeleet
todellisissa väreissään.
Suunniteltu tuottamaan
tasaista valoa koko
työalueelle LED-tekniikalla
ja valo-optiikalla.

ANTELIAS KIRJONTA

NOPEA OMPELU

Ompelet suurikokoisempia
kirjailuja kuin millään muulla
luokkansa koneella, mukana
DESIGNER™ Royal hoop
(360x200mm) -kehä. Anna
luovuutesi kasvaa entisestäänkin
ja kirjo markkinoiden
suurimmalla kirjonta-alueella
käyttämällä valinnaista 360
x 350 mm DESIGNER™
Majestic Hoop -kehää (näkyy
tässä)**

ÄLYKÄS YLHÄÄLTÄ
PUOLAAN

VAPAAN LIIKKEEN VAPAUS

Valitse 3:sta vapaan ompelun
vaihtoehdosta (vapaaompelu
jousijalalla, liukuva
vapaaompelu, vapaaompelu
muotomallinejalalla saadaksesi
aikaan upeita tuloksia.
Tee jokaisesta projektista
ainutlaatuinen käyttämällä
lähes kaikkia koristeompeleita
vapaanompelun tilassa.

Saat hälytyksen, kun alalanka
on loppumassa, jotta voisit
vaihtaa puolasi sopivalla
hetkellä. Lankasensorit
varoittavat, kun alalanka on
vähissä tai neulalanka katkeaa.

Viimeistele projektisi
hetkessä! Kirjo jopa
1 000 ommelta
minuutissa ja ompele
1 050 ommelta
minuutissa.

203MM

TÄYSIN TASAPAINOISET
NAPINLÄVET

Y ksivaiheinen Sensor-napinläpijalka
ompelee joka kerta automaattisesti
täydelliset yksivaiheiset napinlävet.
Napinlävet ommellaan samaan suuntaan
molemmilta puolilta, jolloin saadaan
tasaiset ja tasapainoiset napinlävet.
Saatavana 15 eri tyylillä napinläville.

103 MM

250 MM

deLuxe™ -OMMELJÄRJESTELMÄ
Vaivaton deLuxe™ ommeljärjestelmä tarjoaa täydellisen
langan syötön taaten korkealaatuisen ommeljäljen kankaan
molemmille puolille riippumatta käytetystä langasta tai
kankaasta. Täydellinen ratkaisu metalloituihin tai muihin
erikoislankoihin.
• Langan syöttö - Aistii kankaan paksuuden ja annostelee
kullekin ompeleelle ihanteellisen määrän lankaa tarjoten
laadukkaita tuloksia kankaan molemmin puolin.
• Langan syöttö tai langan kireys - Valitse langan syöttön tai
langan kireys joillekin erityisille tekniikoille/lisävarusteille.

Ompele uusi tarina yksilöllisillä ompeleilla ja kirjonnoilla, jotka sisältyvät
DESIGNER SAPPHIRE™ 85 -ompelukoneeseen.
YLI 620 KIRJONTAKUVIOTA
PATENTOIDUT JA AINUTLAATUISET
Loputtomasti mahdollisuuksia olla luova.
OMPELU TEKNIIKAT
• Yli 620 sisäänrakennettua kirjontamallia, joissa on 30
Tee projektistasi persoonallinen ainutlaatuisilla patentoiduilla
ompelutekniikoilla, jotka antavat projektillesi uniikin ilmeen.
• 680 ommelta (jopa 54 mm leveä)
• Ainutlaatuiset ompelu tekniikat:
• Ponnahdusompeleet^
• Paljetit^
• Applikointiompeleet^
• Lankaompeleet
• Teemaompeleet
• 5 ohjelmoitavaa kirjasintyyliä sekä isoilla että pienillä
kirjaimilla.
^tarkoittaa patentoitua

erikoistekniikkaa.
• Useita luokkia nopeaan ja helppoon kuvion valintaan.
• 8 kirjonnan kirjasinta, joiden koko on 10 – 80 mm.

NÄYTÖN MUKAUTTAMINEN
• Edistynyt kuvion kohdistustoiminto - Saat tarkimman
ja edistyksellisimmän kuvion kohdistustoiminnon kaikille
kirjontakoneille luokassa DESIGNER SAPPHIRE™ 85**
Aseta ja kohdista kirjontasi tällä ominaisuudella piston
tarkkuudella.
• Kuvion muokkau - Muokkaa kirjontakuvioita
ruudulla.
• Yhdistä useita kuvioita
• Kierrä, peilikuva, skaalaus, muuta kokoa , siirrä
• Värin muokkaus
• Mallien ryhmittely ja ryhmittelyn purkaminen
• Kumoa/tee uudelleen
• Muuta ompelu järjestystä
• Värien lajittelu
• Värien yhdistäminen
• Yksivärinen
• Kuvion muotoilu - Luo muotoja, toista olemassa olevia kuvioita
tai ompeleita Kuvion muotoilu -toiminnossa luoden
rajoittamattomasti uusia kuvioita. Säädä valitut kuviot tai ompeleet
automaattisesti eri muotojen ja viivojen mukaan.
• Applikointi toiminto - Luo applikoinnit suoraan laitteesi näytölle,
ylimääräisiä ohjelmistoja ei tarvita.
• Valitse sisäänrakennettuja muotoja, kuten sydän, kukka, kirjaimet
ja paljon muuta.
• Viimeistele applikaatiosi eri ommelvaihtoehdoilla saadaksesi
ainutlaatuisen tuloksen.

TÄYDELLINEN SYÖTTÖ
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ -ominaisuus tunnistaa
automaattisesti ja jatkuvasti kankaan paksuuden ja säätää
langan syötön vastaavasti ommellessasi.

PAININJALAN NOSTO SENSORILLA
• Paininjalka laskee ja nousee automaattisesti jokaista
ompelutekniikkaa varten.
• Neljä asentoa: alas, kääntyvä, ylös ja lisänosto.
• Laskee syöttöhampaat automaattisesti, kun nostetaan
lisänostoon, jotta saataisiin maksimaalinen tila paksujen
kankaiden ja peittojen jalan alle liu’uttamista varten.

JALAN KÄÄNTÖ SENSORILLA
• Automaattinen kääntöasento neula alaspäin asennossa
välitöntä kääntämistä, helppoa applikointia ja tikkausta varten.
• Voit ohjata käsilläsi vapaasti kangasta.
• Kääntöasento kelluu suoraan projektiikankaan yläpuolella
ja sopeutuu jalan alla olevan kankaan paksuuteen. Eri
paksuiset ompeluprojektit leikiten!

PAININJALAN PAINE SENSORILLA
Paininjalka tunnistaa jatkuvasti kankaan paksuuden ja säätää
paininjalan painetta automaattisesti syöttääkseen tasaisesti
kaikentyyppisiä kankaita.

SUORAOMMELPISTOLEVY JA SENSORI
Suoraommelpistolevy ja sensori ovat täydellinen yhdistelmä
suora ompeleen ompelulle minkä tahansa lisävarusteen tai
kirjonnan kanssa. Kiinnitä suoraommelpisto. levy, ja koneen
sensori hälyttää, jos valitset jonkin muun ompeleen, missä
neula ei ole keskiasennossa

JUURI SINÄ OLET KIRJAILIJA

Anna DESIGNER SAPPHIRE™ 85 -ompelu- ja
kirjontakoneesi olla sinun muusasi! Olit sitten tekemässä
monimutkaisia kirjontakuvioita tai laatimassa uusia kuvio
yhdistelmiä koristeompeleillasi, ei ole olemassa liian suurta
projektia tai ideaa elämää suuremmalle mielikuvituksellesi.

TÄRKEIMMÄT KIRJONTAOMINAISUUDET:
•
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•
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•
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•

MukanaDESIGNER™ Splendid Square Hoop, 120x120mm
Mukana DESIGNER™ Crown Hoop, 260x200mm
Mukana DESIGNER™ Royal Hoop, 360x200mm
Useita valinnaisia kehiä saatavana, mukaan lukien
DESIGNER™ Majestic Hoop (kuviot 360x350mm asti)
Yli 620 kirjontamalleja, joissa 30 erikoistekniikkaa
8 kirjonnan kirjasinta, joiden koko on 10 – 80 mm
Kuvion kohdistus
mySewMontior™ -sovelluksella
Kirjontakuvion muokkaus:
• Lisää useita kuvioita ja kohdista ne ohjauksen avulla
• Kierrä, peilaa, skaalaa, muuta kokoa, siirrä
• Muokkaa värejä
• Ryhmittele ja pura ryhmät
• Kumoa/suorita uudelleen
• Muuta kirjonta järjestystä
• Värien lajittelu
• Värien yhdistäminen
• Yksivärinen
Muotoilu, 10 eri muotoa
Applikointitoiminto 45 sisäänrakennettua muotoa, 6 erilaista
ommelvaihtoehtoa
Kaksi vaihtoehtoa kirjonnalle
Älykäs tallennus
Tervetuloa kirjontatilan näkymään
Napinläpien ja koristeompeleiden kirjonta kehällä
Automaattinen hyppytikkien katkaisu
Ilmainen tietokoneohjelmiston lataus
Suippo-ompeleet kehällä

TÄRKEIMMÄT OMPELUOMINAISUUDET:

• deLuxe™ -ommeljärjestelmä
• AINUTLAATUINEN SENSOR SYSTEM™
• HUSQVARNA® VIKING® ainutlaatuiset ommel tekniikat
mukaan lukien paljetti, teema- ja muut patentoidut kohoompeleet

• 680 ommelta (enintään 54 mm leveä) ja 5 ompelukirjasinta sekä
isoina että pieninä kirjaimina
• Mukana vaihdettava yläsyöttölaite
• 9 ompelutoimintopainikkeet (neula ylös/alas, käynnistys/
pysäytys, Stop-päättely, Fix-päättely, automaattinen
langankatkaisu, taaksesyöttö, nopeus, paininjalka ylös,
paininjalka alas)
• 15 tasapainotettua, yksivaiheista napinläpimallia
• Suora-ommelpistolevy ja sensori
• 3 vapaan ompelun asetusta: jousitoiminto, liukuva,
muotomallinejalka
• 29 neulan asentoa
• Ompeleen sijoittaminen
• Säädettävä ompeleen tasapaino
• Suippo-ompeleet koristeompeleissa, yli 35 ommelta useilla
kulmavaihtoehdoilla
• Vapaaompelu koristeompeleilla

TÄRKEIMMÄT KONEOMINAISUUDET:

• mySewnet™- Tuettu pilvipohjainen tallennus, kuvioiden langaton
siirto ja päivitykset
• Pääsy mySewnet™ kirjastoon suoraan näytöllä
• Pääsy useisiin maksuttomiin sovelluksiin ja verkkopalveluihin
• JoyOS ADVISOR™ -ominaisuus, johon kuuluu
opetusohjeita ja enemmän
• 8 tuuman värillinen kapasitiivinen kosketusnäyttö korkealla
resoluutiolla (1024x600)
• Suuri ompelupinta lähes 10 tuuman (250 mm) työalueella
• Enintään 94 NWT sykkivän neulan voimaa
• LED-valaistu työtila
• Suuri kirjontanopeus jopa 1 000 ommelta minuutissa
• Ylä- ja puolalankasensorit
• Yhteensopiva monitoimijalkasäätimen kanssa
• Täydellinen Näytön käyttöopas hakutoiminnolla
• Automaattiset päivitykset
• Smart Toolbox, eniten käytettyihin työkaluihin pääsee yhdellä
kosketuksella
• Reaaliaika- ja sekuntikello
• Erillinen puolausmoottori
• Puolaus suoraan neulansilmästä
• USB -portti
• Sotkeutumaton sukkula
• Muotoiltu ja suunniteltu Ruotsissa
• 16 tuumaa (41 cm) viivain pohjalevyllä painikeviivaimella
• Kovasuojakotelo suojaa säilytyksessä

husqvarnaviking.com
** Luokkansa parhaat ominaisuudet verrattuna Brother DreamCreator XE VM5100:een, Babylock Journey’iin, Bernina 590E:een ja Janome Horizon Memory Craft 1400:een.
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