Voordelen & Eigenschappen

Topfuncties
Groot borduurgebied
Exclusieve SEWING ADVISOR™ functie
Hoge borduursnelheid
Grote naairuimte
Incl. Embroidery Intro Software voor PC
Let op: Kijk voor meer informatie over de topfuncties uit naar het

symbool.

Borduurmotief
GROOT BORDUURGEBIED
U kunt grote borduurmotieven maken en borduren tot 240x150 mm
zonder de stof opnieuw in de borduurring te spannen.
• De grote DESIGNER™ Jewel Hoop 240x150mm wordt bij uw
DESIGNER JADE™ 35 geleverd.
• HUSQVARNA VIKING® ontwikkelt doorlopend nieuwe
borduurringen en accessoires voor verschillende technieken.
HOGE BORDUURSNELHEID
De perfecte tijdbesparing voor ieder borduurmotief.
• Uw HUSQVARNA VIKING® DESIGNER JADE™ 35 naai- en
borduurmachine borduurt sneller dan de meeste andere
borduurmachines*.
• Met de hogere borduursnelheid* kunt u uw borduurmotieven
sneller voltooien terwijl u toch de kwaliteit en precisie
behoudt die u verwacht.
* Vergeleken met andere borduurmachines in dezelfde
prijsklasse. De werkelijke tijd hangt af van de borduurring en het
type borduurmotief.
INCLUSIEF EMBROIDERY INTRO SOFTWARE VOOR PC
• Pas uw borduurmotieven aan, maak ze persoonlijk en
combineer ze; maak monogrammen - gewoon op uw eigen PC.
• Roteer, spiegel en verklein/vergroot alle gewenste
borduurmotieven met de optie om de steekdichtheid
constant te houden.
• Gebruik de intelligente ColorSort-functie om het aantal
garenwissels tijdens het borduren te verminderen.
• Veel verschillende letters - inclusief 10 speciaal
gedigitaliseerde lettertypes.
• Met de QuickFont Wizard kunt u een ongelimiteerd aantal
borduurlettertypes maken van de meeste TrueType®
en OpenType® lettertypes die op uw computer staan.
• 72 Super Designs die u voor alle projecten kunt aanpassen.
U kunt ze makkelijk vergroten of verkleinen terwijl
de perfecte steekdichtheid behouden blijft.
• Een grote selectie borduurmotieven, omrandingen en hoeken
voor creatieve combinaties.
OPTIONELE HUSQVARNA VIKING®
BORDUURSOFTWARE VOOR PC
Maak persoonlijke borduurmotieven op uw computer.
• Onze borduursoftware is leverbaar voor PC- en Mac®computers en biedt maximale creativiteit en persoonlijke
bewerkingsmogelijkheden voor uw borduurmotieven.
EXCLUSIEVE BORDUURMOTIEVEN EN LETTERTYPE
Eindeloze mogelijkheden om creatief te zijn.
• Er zijn 70 prachtige borduurmotieven inbegrepen bij uw
DESIGNER JADE™ 35 naai- en borduurmachine.
• 1 ingebouwd borduurlettertype in drie verschillende grootten
met hoofdletters en kleine letters waarmee u uw werkstukken
van een label en een datum kunt voorzien en waarmee u ze
kunt versieren

SCHAALVERDELING
• Vergroot of verklein het borduurmotief tot 20% ten opzichte van
de originele grootte om het geschikt te maken voor uw project.
HUSQVARNA VIKING® USB EMBROIDERY STICK
Sla duizenden borduurmotieven op in het grote geheugen van
de USB Embroidery Stick.
• Er is een HUSQVARNA VIKING® USB Embroidery Stick
van 4GB inbegrepen bij uw DESIGNER JADE™ 35
machine, die plaats biedt aan een bijna onbeperkt aantal
borduurbestanden.
• 70 exclusieve borduurmotieven van de HUSQVARNA VIKING®
DESIGNER JADE™ 35 machine zijn bij levering op de
borduurstick geladen.
• Breng uw borduurmotieven handig over van en naar
uw computer en uw DESIGNER JADE™ 35 naai- en
borduurmachine.
WWW.MYEMBROIDERIES.COM
Duizenden borduurmotieven altijd beschikbaar met één klik
op uw computer.
• Koop en download borduurmotieven van het internet
wanneer u dat maar wilt, dag en nacht.
BORDUURMOTIEF RIJGEN
• Rijg rondom het borduurmotief om het borduurmotief of de
applicatie nauwkeurig te plaatsen. Bevestig de stof op de
versteviging als u een kwetsbare of moeilijk in de borduurring
te spannen stof gebruikt.
BORDUURMOTIEF BEWERKEN
• Mogelijkheid om uw borduurmotief op het scherm of in de
Embroidery Intro software voor PC te spiegelen, verplaatsen,
roteren of te kopiëren.
HOEKCONTROLE
• Traceer de omtrek van het borduurmotief in de borduurring
om het nauwkeurig te plaatsen.
BORDUURMOTIEF 90° ROTEREN
• Roteer het borduurmotief om zijn middelpunt.
DOOR STEKEN LOPEN
• Loop steek voor steek vooruit of achteruit door het
borduurmotief.
DOOR KLEURBLOKKEN LOPEN
• Loop vooruit of achteruit door de kleurblokken.
VERPLAATSEN
• U kunt het borduurmotief in het borduurveld naar de
gewenste positie brengen.
MEERDERE OPTIONELE BORDUURRINGEN
Er zijn meer dan 10 optionele borduurringen met verschillende
afmetingen verkrijgbaar.
• Deze maken het eenvoudiger om speciale technieken uit
te voeren, zoals doorlopende borduurmotieven, quilten,
borduurmotieven met structuur en nog veel meer.

Naaien
EXCLUSIEVE SEWING ADVISOR™ FUNCTIE

TRANSPORTEUR VERZINKEN

Selecteer het type stof en de naaitechniek en de Exclusieve
SEWING ADVISOR™ stelt direct alles voor u in, met professioneel
advies op het scherm.

• De transporteur kan eenvoudig worden verzonken aan
de achterkant van de vrije arm voor het aannaaien van
knopen en voor quilten of versieren uit de vrije hand.

• De functie stelt de beste steek, steekbreedte, steeklengte
en draadspanning in.

FREE MOTION MET ALLE STEKEN

• De steek wordt met de aanbevolen naaivoet, naalddikte
en naaldtype weergegeven op het grafische display.

• Voor eenvoudig quilten en prachtig borduren uit de vrije
hand met iedere steek die u wilt.

NAAIRUIMTE VAN 200 mm

BOVENDRAADSENSOR

Naai eenvoudig grote quilts, woonaccessoires en kleding.

• Er verschijnt een pop-upbericht wanneer de bovendraad breekt.

• Groot gebied rechts van de naald voor een fantastisch
naaigemak.
120 PRACHTIGE 7 mm BREDE STEKEN
• U kunt kiezen uit veel verschillende steken voor alle
technieken en eindeloos veel creatieve mogelijkheden.
U heeft altijd de perfecte steek voor ieder project.
EENSTAPS KNOOPSGATEN
• Knoopsgaten kunnen snel en makkelijk worden genaaid in
een eenvoudig eenstapsproces. De beide kolommen worden
in dezelfde richting genaaid zodat ze goed plat liggen en niet
vervormen.
• Kies uit vier verschillende stijlen voor diverse toepassingen.
2 NAAILETTERTYPES (Block en Cyrillic)
• Met hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen voor
eenvoudig programmeren en om ieder project een persoonlijk
accent te geven.
STEKEN PROGRAMMEREN
• 1 permanent geheugen (met plaats voor 60 steken of letters)
in een persoonlijk steekprogramma dat snel en gemakkelijk
te openen is.
NAALDSTOP BOVEN/ONDER
• Voor eenvoudig draaien, applicaties aanbrengen enz.
START/STOP FUNCTIE
• Eenvoudig met gelijkmatige snelheid naaien zonder het
voetpedaal.
• Druk op Start/Stop om te starten en te stoppen met naaien.
• Zeer geschikt voor het naaien van rijen decoratieve
steken, quilten uit de vrije hand en voor het maken
van knoopsgaten.
• Ideaal voor naaiers met lichamelijke beperkingen.

29 NAALDPOSITIES
• Naait een rechte steek in 29 verschillende naaldposities voor
perfect doorstikken, langs randen stikken, naden afwerken,
doorpitten in de naad of quilten. Pas de steeklengte en
-breedte aan en spiegel de steek.
GROOT ASSORTIMENT OPTIONELE ACCESSOIRES
• Veel optionele accessoires voor al uw naaiwerk en creatieve
mogelijkheden. Voor alle mogelijke soorten naai- en
borduurwerk, quilten, woondecoraties en nog veel meer.

Machine
DESIGNER ACCESSOIREDOOS
• Moderne, handige en makkelijk bereikbare
opbergruimte voor alle bijgeleverde accessoires.
• De strakke, moderne accessoiredoos ziet er stijlvol uit
als de machine niet wordt gebruikt.
ELEKTRONISCHE ZELFREGELENDE DRAADSPANNING
Snel en handig tijdens het naaien.
• De beste spanning wordt automatisch ingesteld voor
alle naaitechnieken en stoffen.
• De automatische instelling van de spanning is
eenvoudig te negeren voor speciale technieken.
INCLUSIEF 8 ORIGINELE HUSQVARNA VIKING®
KLIK-KLAAR NAAIVOETEN
• Een grote selectie eenvoudig opklikbare naaivoeten wordt
bij de HUSQVARNA VIKING® DESIGNER JADE™ 35
machine geleverd, inclusief de eenstaps-knoopsgatvoet.
AUTOMATISCHE DRAADAFSNIJDER
Snel en handig tijdens het naaien.
• Met één druk op de toets worden onmiddellijk de
boven- en onderdraad onder uw stof afgesneden.
• Bij het borduren wordt de bovendraad afgesneden
tussen kleurwissels en worden boven- en onderdraad
afgesneden aan het einde van het borduurmotief.
SNELHEIDSREGELING
• Pas de naaisnelheid makkelijk aan voor meer controle.
INGEBOUWDE DRAADINSTEKER
• Maakt het inrijgen snel, gemakkelijk en probleemloos.
GRAFISCH DISPLAY
• Op het grafische display kunt u alle selecties en
opties zien. De gekozen steek wordt op ware grootte
weergegeven op het grafische display.
• Alle aanbevelingen voor het naaien worden
weergegeven op het grafische display.
TWEELINGNAALDBEVEILIGING
• Selecteer steekbreedtebeveiliging om te voorkomen dat
de tweelingnaald breekt.
RECHTSTREEKS OPSPOELEN VANAF DE NAALD
• U hoeft de draad niet uit de machine te verwijderen
tijdens het opspoelen.
MEERDERE TALEN
• Kies de taal van uw voorkeur en stel deze in voor
uw instellingen en pop-upberichten op het grafische
display.
LED-LAMPJES
Verminderen schaduw tijdens het naaien.
• LED-lampjes verlichten het naaldgebied en het naaioppervlak om het naaien te vereenvoudigen en uw
ogen minder te vermoeien.
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