Husqvarna Viking –mallisto 2013-03-15
Kaikille kirjonta– ja ompelukoneille, jotka ovat ruotsalaista suunnittelua, 2+3 vuoden takuu
(2 vuoden takuu: H|CLASS™ E10, E20, 100Q, E600, saumurimallit)

OMPELU– JA KIRJONTAKONEET
DESIGNER DIAMOND DELUXE
SUOSITUSHINTA: 6695:- (Sisältää kirjontalaitteen)
OMINAISUUDET: > 1.000 ommelta, 16 kpl 1-vaiheisia napinläpiä, Deluxe Stitch System, Ainutlaatuinen ompelu- ja
kirjontaopas, Ainutlaatuinen Sensorsystem, suuri
kosketusvärinäyttö, Design Positioning, Muotoilutoiminto,
1 GB USB kirjontamuistitikku, päivitys internetin
kautta, automaattinen hyppitikkien katkaisu, 2+3
vuoden takuu, ommelleveys 7 mm, tikin pituus 6 mm,
automaattinen paininjalan nosto ja lasku, ompelu 8
suuntaan, 6 ompelukirjaimet, 4 kirjontafonttia, stop/
fix-toiminnot ym.
Mukana tulevat ohjelmat: 5D Organizer + 5D QuickFont

Mukana tulevat kirjontakehät:
360x200 mm (Royal Hoop),
260x200 mm (Crown Hoop),
120x120 mm (Splendid Square Hoop)
Lisätarvikekehät:
360x350 mm (Majestic Hoop), 240x150 mm (Designer Hoop),
260x150 mm (Mega Endless Hoop)
200x200 (Quilter´s Hoop), 180x130 mm (Design Hoop),
170x100 mm (Midsize Hoop), 170x100 mm (Endless Hoop),
150x150 mm (Texture Hoop),
150x150 mm (Do All Quilter´s Hoop),
100x100 mm (Standard), 100 mm ø (jousikehä), 40 ø mm
(jousikehä), 80x80 mm (Small Square Hoop)

DESIGNER RUBY DELUXE
SUOSITUSHINTA: 4795:- (Sisältää kirjontalaitteen)
OMINAISUUDET: > 1.000 ommelta, 10 1-vaiheista napinläpeä, Ainutlaatuinen ompeluopas, Ainutlaatuinen Sensorsystem,
suuri ompelutila, suuri kirjonta-ala 360x200 mm,
Interaktiivinen kosketusvärinäyttö, sivuttaissyöttö, 2+3
vuoden takuu, ommelleveys 7 mm, tikin pituus 6 mm,
automaattinen paininjalan nosto ja lasku, yli 300 kirjontakuviota
mukana, kuvioiden ja tekstin yhdistely näytöllä,
Design Positioning -kohdistustoiminto, kirjontakuvion

Mukana tulevat kirjontakehät:
360x200 mm (Royal Hoop)
120x120 mm (Splendid Square Hoop)
Lisätarvikekehät:
240x150 mm (Designer Hoop), 200x200 (Quilter´s Hoop),
260x150 mm (Mega Endless Hoop)
180x130 mm (Design Hoop), 170x100 mm (Midsize Hoop),
170x100 mm (Endless Hoop), 150x150 mm (Texture Hoop),
150x150 mm (Do All Quilter´s Hoop),
100x100 mm (Standard), 100 mm ø (jousikehä), 40 ø mm
(jousikehä), 80x80 mm (Small Square Hoop)

koon muuttaminen.
Mukana tulevat ohjelmat: 5D Organizer + 5D QuickFont

TOPAZ 30
SUOSITUSHINTA: 2995:- (Sisältää kirjontalaitteen)
OMINAISUUDET: 163 ommelta, 7 kpl 1-vaiheista napinläpeä,
Ainutlaatuinen Sensorsystem, Ainutlaatuinen ompeluopas,
automaattinen hyppytikkien katkaisu, suuri ompelutila,
suuri kirjonta-alue, 1 GB USB kirjontamuistitikku,
infonäyttö, automaattinen langakiristys, erillinen
puolausmoottori, 2+3 vuoden takuu, ommelleveys 7
mm, tikin pituus 6 mm, ylä- ja alalankavahti, neulanlangoitin,

Mukana tulevat kirjontakehät:
360x200 mm (Royal Hoop),
120x120 mm (Splendid Square Hoop)
Lisätarvikekehät:
260x150 mm (Mega Endless Hoop)
240x130 mm(Designer Hoop), 200x200 (Quilter´s Hoop),
180x130 mm (Design Hoop), 170x100 mm (Midsize Hoop),
170x100 mm (Endless Hoop), 150x150 mm (Texture Hoop),
150x150 mm (Do All Quilter´s Hoop),
100x100 mm (Standard), 100 ø mm (jousikehä), 40 ø mm
(jousikehä), 80x80 mm (Small Square Hoop)

5 kirjaimet, stop/fix-toiminnot ym. Mukana tulevat ohjelmat:
5D Organizer + 5D QuickFont

TOPAZ 20
SUOSITUSHINTA: 2395:- (Sisältää kirjontalaitteen)
OMINAISUUDET: 105 ommelta 7 7 kpl 1-vaiheista napinläpeä, Ainutlaatuinen Sensorsystem, ainutlaatuinen ompeluopas,
suuri ompelutila, suuri kirjonta-alue, 1 GB USB kirjontamuistitikku, infonäyttö, automaattinen langankiristys, 2+3 vuoden takuu,
ommelleveys 7 mm, tikin pituus 6 mm, ylä- ja alalankavahti,
neulanlangoitin, 3 kirjaimet, stop/fix -toiminnot, ym.
Mukana tulevat ohjelmat: 5D Organizer + 5D QuickFont

Mukana tulevat kirjontakehät:
260x200 mm (Crown Hoop)
120x120 mm (Splendid Square Hoop)
Lisätarvikekehät:
260x150 mm (Mega Endless Hoop)
240x150 mm (Designer Hoop), 200x200 (Quilter´s Hoop),
180x130 mm (Design Hoop), 170x100 mm (Midsize Hoop),
170x100 mm (Endless Hoop), 150x150 mm (Texture Hoop),
150x150 mm (Do All Quilter´s Hoop),
100x100 mm (Standard), 100 ø mm (jousikehä), 40 ø mm
(jousikehä), 80x80 mm (Small Square Hoop)

Jatkuu >>

OMPELU– JA KIRJONTAKONEET
H CLASS 600E
SUOSITUSHINTA: 1695:- (Sisältää kirjontalaitteen)
EGENSKAPER: 89 ommelta, vapaavarsi, 7mm ommelleveys,
4mm tikin pituus, vapaavarsi, tilava ompelualue, 3 LED-valoa,
neulan langoitin, suoralangoitus, ompelu ilman jalkasäädintä,
automaattinen langankiristys, altakatkaisu, ym.
Mukana tulevat ohjelmat:
AutoPunch®, HyperFont™ + Editing

Kirjontaominaisuudet:
130 kirjontakuviota + 120 bonuskuviota.
20 muokattavaa fonttia (HyperFont™). Valmiiden kuvioiden
muokkaus (Editing) ja omien kuvioiden luonti (AutoPunch®)
clipart-kuvista.

Mukana tulevat kirjontakehät
Suuri kehä 260x160 mm + pieni kehä 100x100 mm

ELEKTRONISET OMPELUKONEET
SAPPHIRE 875 QUILT
SUOSITUSHINTA: 1545:OMINAISUUDET: 175 ommelta, 7 kpl 1-vaiheista automaattista napinläpeä, Sensor system / paininjalan automaattinen nosto ja lasku, leveä pistolevy ja siinä ohjainmerkit, pitkä vapaavarsi, Start/stop-toiminto, peilikuva
pitkittäin ja poikittain, suippo-ommeltoiminto 27 ompeleelle, 2+3 v. takuu, ainutlaatuinen Ompeluopas, langankatkaisu, alalankavahti, tikin pituus maks. 6 mm, ommelleveys, maks. 7 mm, ompeleen uudelleen aloitus, suuri
graafinen, näyttö, neulanlangoitin, 5 kirjaimet, 20 muistia ym.

SAPPHIRE 835
SUOSITUSHINTA: 1145:OMINAISUUDET: 105 ommelta, 7 kpl 1-vaiheista automaattista napinläpeä, Sensor system / paininjalan automaattinen nosto ja lasku, pitkä vapaavarsi, 2+3 v. takuu, ainutlaatuinen Ompeluopas, leveä pistolevy ja siinä ohjainmerkit, tikin pituus max 6 mm, ommelleveys max 7 mm, graafinen näyttö, neulanlangoitin, 3 kirjaimet, 10
muistia ym.

EDEN ROSE 250C - LIMITED EDITION - Mukana paininjalkasetti!
SUOSITUSHINTA: 1095:OMINAISUUDET: 145 ommelta, 4 kirjaimet ja 7 kpl automaattista1-vaiheista napinläpeä, suuri graafinen,
näyttö, kaksi valoa, Sensor system / paininjalan automaattinen nosto ja lasku, Ainutlaatuinen ompeluopas, neulanlangoitin, suuri ompelutila, leveä pistolevy ja siinä ohjainmerkit, tikin pituus max 6 mm, ommelleveys max 7 mm,
pistopäättelyt, muisti (15), peilikuva pitkittäin, 2+3 v. takuu ym.

OPAL 670
SUOSITUSHINTA: 890:OMINAISUUDET: Ainutlaatuinen ompeluopas, tarkka kosketusnäyttö, 200 ommelta, 7 kpl 1-vaiheista napinläpeä, 8 muistipaikkaa, 6 mm tikinpituus, 4 fonttityyppiä, fix/stop, start/stop –ompelu, neulanlangoitin, ompeleiden
tallennus, suuri ompelutila(200 mm neulasta oikealle), 7 mm ommelleveys, langankatkaisu, alalankavahti, automaattinen ylälankankiristys, ym.

OPAL 650
SUOSITUSHINTA: 750:OMINAISUUDET: Ainutlaatuinen ompeluopas, 160 ommelta, 7 kpl 1-vaiheista napinläpeä, 4 muistipaikka, 3
fonttityyppiä, fix/stop, start/stop-ompeluneulanlangoitin, ompeleiden tallennus, suuri ompelutila(200 mm neulasta
oikealle), 7 mm ommelleveys 6 mm tikinpituus ym.

H | CLASS™ 100 Q
SUOSITUSHINTA: 470:OMINAISUUDET: 20 ommelta (sisältäen koriste– ja jousto-ompeleita) suora ommelvalinta, 2 kpl 1-vaiheista
napinläpeä, näyttö, Start/Stopp-ompelu, ompelunopeuden säätö, neula ylös/alas, neulanlangoitin.

MEKAANISET OMPELUKONEET

EDEN ROSE 250M - LIMITED EDITION - Mukana paininjalkasetti!
SUOSITUSHINTA: 490:OMINAISUUDET: 22 ommelta, säädettävä ompelunopeus, maksimaalinen neulavoima, 1-vaiheinen napinläpi,
neulanlangoitin, neula ylös/alas, helppo ommelvalinta ym.

EMERALD 118
SUOSITUSHINTA: 545:OMINAISUUDET: 18 ommelta, yksivaiheinen napinläpi, Vaakapuola, säädettäva ompelunopeus, neulastop
ylös/alas, ruotsalainen muotoilu, 2+3v. takuu, neulastop ylös/alas, jousto-ompeleita, langoitin, ommelleveys max
5mm, tikin pituus max 4 mm, ommeltaulukko, kova suojakotelo ym.

EMERALD 116
SUOSITUSHINTA: 445:OMINAISUUDET: 16 ommelta, yksivaiheinen napinläpi, jousto-ompeleita, vaakapuola, kova suojakotelo,
ruotsalainen muotoilu, 2+3 v. takuu, ommelleveys, max 5 mm, tikin pituus max 4 mm, ommeltaulukko ym.

H | CLASS™ E20
SUOSITUSHINTA: 290:OMINAISUUDET: 32 ommelta (sisältää koriste- ja jousto-ompeleita), yksivaiheinen napinläpi, neulanlangoitin,
ommelleveys maks. 5 mm, tikinpituus maks. 4mm, tarvikkeet mukana mm. 7 paininjalkaa, 2 vuoden takuu.

H | CLASS™ E10
SUOSITUSHINTA: 220:OMINAISUUDET: 21 ommelta (sisältää koriste- ja jousto-ompeleita), 4-vaiheinen napinläpi, neulanlangoitin,
Ommelleveys maks. 5 mm, tikinpituus maks. 4mm, tarvikkeet mukana, 2 vuoden takuu.

SAUMURIT
HUSKYLOCK S25
SUOSITUSHINTA: 1250:OMINAISUUDET: 25 ommelta, 5-lankainen saumuri peitetikkiominaisuudella (3 erilaista), 5-,4,3- ja 2-lankaiset ompeleet, Ompeluopas, graafinen kosketusnäyttö, infotoiminto, 5 neulanpaikkaa,
muisti, opastus-DVD, helppo vaihtaa saumurilta peitetikille, automaattinen langankiristys, automaattinen differentiaalisyöttö kankaan mukaan, pikakiinnitteiset paininjalat, etuluukun turvatoiminto ym.
Lisätaso vakiovarusteena.

HUSKYLOCK S21
SUOSITUSHINTA: 950:OMINAISUUDET: 21 ommelta, 4-lankainen saumuri peitetikkiominaisuudella (3 erilaista), 4-,3ja 2-lankaiset ompeleet, 5 neulanpaikkaa, opastus-DVD, helppo vaihtaa saumurilta peitetikille, automaattinen langankiristys, differentiaalisyöttö, pikakiinnitteiset paininjalat, etuluukun turvatoiminto
ym.

HUSKYLOCK S15
SUOSITUSHINTA: 550:OMINAISUUDET: 15 ommelta, Vapaavarsi, paininjalan lisänosto, helppo langoitus, etuluukun
turvakytkin, differentiaalisyöttö, pikakiinnitteiset paininjalat, langoitusopas-DVD, 2-4 lankaiset ompeleet ym.

