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Maak de mooiste herinneringen.
Dromen worden werkelijkheid met de HUSQVARNA VIKING® BRILLIANCE™ 75Q naaimachine.
Hobby-naaisters weten de eersteklas kwaliteit die nodig is voor het behalen van briljante naairesultaten,
op waarde te schatten en daarom kiezen zij voor een HUSQVARNA VIKING®.
Ontdek de wereld van creatief naaien en de vele mogelijkheden van de HUSQVARNA VIKING®
BRILLIANCE™ 75Q naaimachine. U bent van harte welkom in de HUSQVARNA VIKING® familie!

INTELLIGENT KLEUREN TOUCHSCREEN
Steken worden op ware grootte op het interactieve kleuren touchscreen
getoond. Het scherm is 70 x 53 mm groot, heeft een resolutie van 320 x 240,
is zeer overzichtelijk en buitengewoon eenvoudig te bedienen.
GROOT NAAIOPPERVLAK
Het naaioppervlak is verrassend groot: de ruimte rechts van de naald is bijna
250 mm. Ideaal voor het naaien van grote quilts, woonaccessoires en andere
volumineuze naaiprojecten.
UNIEKE NAAIGIDS - ALLEEN BIJ HUSQVARNA VIKING®
Selecteer uw type stof en naaitechniek en de exclusive SEWING ADVISOR™
functie stelt onmiddellijk de beste steek, steekbreedte, steeklengte,
draadspanning, persvoetdruk en naaisnelheid voor u in. De beste steek wordt
met de aanbevolen naaivoet, naalddikte en -soort weergegeven op het kleuren
touchscreen.

ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN
Meer dan 460 steken, verdeeld over 19
categorieën zodat u eenvoudig de juiste
steek kunt vinden. De mogelijkheden zijn
onbegrensd. Steken tot 54 mm breed,
gepatenteerde steektechnieken, maar liefst
4 naailettertypes met hoofdletters en kleine
letters. Wat wilt u nog meer?

NOG MEER CREATIVITEIT
Het grote aantal kwaliteitssteken waar u een keuze uit kunt maken, zorgt
voor nog meer creativiteit. Alleen bij HUSQVARNA VIKING® vindt u
driedimensionale steken zoals themasteken, pailletsteken, pop-up steken en
applicatiesteken.
•

•

Maak unieke applicaties door tijdens het naaien applicatiestof of pailletten
toe te voegen. Steken kunnen zowel horizontaal als verticaal met elkaar
gecombineerd worden.
Kies uit vier verschillende steken binnen dezelfde familie om een unieke
themasteek te maken.
250 mm

HET SENSOR SYSTEM™ – ALLEEN BIJ HUSQVARNA VIKING®
De exclusive SENSOR SYSTEM™-technologie registreert automatisch en
doorlopend de dikte van elke stof terwijl u naait en past zich aan voor een
perfect gelijkmatig stoftransport.
SENSORVOETLICHTER
• De naaivoet gaat automatisch omlaag en omhoog.
• Vier posities: omlaag, draaien, omhoog en extra hoog.
• De transporteur gaat automatisch omlaag zodat dikke stoffen en quilts
eenvoudig onder de naaivoet geschoven kunnen worden.
SENSORVOET DRAAISTAND
• De naaivoet registreert de stofdikte wanneer de naald in de stof stopt.
• De naaivoet wordt dan automatisch zover omhoog gezet dat de stof
gemakkelijk gedraaid kan worden bij het appliqueren of quilten.
SENSORVOETDRUK
• Het sensorsysteem registreert de dikte van de stof en past de
persvoetdruk automatisch aan.
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SPOELEN EN INRIJGEN

De onderdraadsensor waarschuwt met een signaal
wanneer de onderdraad bijna op is. U kunt rechtstreeks
vanuit de naald opspoelen. Wilt u ander garen
inrijgen? Dan is dat snel gedaan met de ingebouwde
draadinsteker.

22.11.18 18:33

OPTIES VOOR NAAIEN UIT
DE VRIJE HAND

DECORATIEF TAPEREN

Wijzig decoratieve steken voor
het verkrijgen van leuke effecten.
Met de taperfunctie wordt de
steekbreedte automatisch verkleind.
Kies uit verschillende hoeken om
de steek mee te beginnen of te
eindigen.

De BRILLIANCE™ 75Q naaimachine
is perfect voor iedereen die graag uit de
vrije hand naait of quilt. Twee standen
voor het naaien of quilten uit de vrije
hand staan tot uw beschikking. Kies de
stand die het beste bij uw project past.

HELDERE, GELIJKMATIGE
VERLICHTING

De innovatieve LED-technologie zorgt
voor een perfect gelijkmatige en heldere
verlichting van het werkvlak zonder
hinderlijke schaduwen.

PERFECTE
RECHTE STEEK

Bevestig de rechtstiksteekplaat voor een uiterst
nauwkeurige rechte steek.
De rechtstiksteekplaatsensor
waarschuwt u als u een
andere steek kiest. Zo wordt
naaldbreuk voorkomen.

103 mm

m

VOOR IEDER PROJECT HET
JUISTE KNOOPSGAT

De rupsen van het knoopsgat worden in dezelfde
richting genaaid. Dit zorgt voor perfecte knoopsgaten,
welke stof u ook gebruikt. Kies uit 11 verschillende
knoopsgatstijlen.
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De HUSQVARNA VIKING® BRILLIANCE™ 75Q naaimachine is perfect voor al uw naai- en quiltideeën.
Maak de mooiste herinneringen.

Alle voordelen bij het naaien:

Topfuncties:

• Interactief kleuren touchscreen, 70 x 53 mm groot (3.5”),
resolutie 320 x 240
• Groot naaioppervlak van 250 mm
• Unieke SEWING ADVISOR®
• Unieke HUSQVARNA VIKING® steektechnieken waaronder
gepatenteerde steektechnieken zoals driedimensionale steken
en themasteken
• Exclusive SENSOR SYSTEM™-technologie
• Meer dan 460 ingebouwde steken, verdeeld over 19 categorieën
• Handige functies met één druk op een toets: Naaldstop
omhoog/omlaag, start/-stop, af-/aanhechten (FIX)
• Automatische draadafsnijder
• Vier naailettertypes met hoofdletters en kleine letters
• Rechtstiksteekplaatsensor
• Zijwaarts transport; naai steken tot 54 mm breed
• 11 Perfect uitgebalanceerde knoopsgaten
• 29 Naaldposities
• Naaien uit de vrije hand met elke steek
• Twee standen voor naaien uit de vrije hand
• Steekbreedtebegrenzing
• Decoratieve taperfunctie
• Perfecte steekpositionering
• 24 geheugens in ”Mijn steken”
• Spiegelen, horizontaal en verticaal
• Tweelingnaaldbeveiliging

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektronische, zelfregelende draadspanning
Ingebouwde draadinsteker
Onderdraadsensor
LED-verlichting
Automatisch verzinken van de transporteur
Rechtstreeks opspoelen vanuit de naald
Snelle hulp
Liniaal in inches en centimeters op de basisplaat incl. knoopmeter
Ingebouwde stylushouder
Updates mogelijk
USB-aansluiting
Harde kunststof beschermkap
11 Verschillende talen
12 Naaivoeten inbegrepen waaronder de handige
patchworkvoet en de transparante applicatievoet
• Ontworpen en ontwikkeld in Zweden
U bent van harte welkom in de HUSQVARNA VIKING® familie!
Al meer dan 145 jaar ontwikkelen wij uiterst moderne naai- en
borduurmachines van excellente kwaliteit.
Handige, optionele accessoires voor uw
BRILLIANCE 75Q naaimachine vindt u bij
uw dealer of in de online accessoirecatalogus op:
www.husqvarnaviking.com/
nl-NL/Accessories
TM

VIKING, BRILLANCE, SEWING ADVISOR, SENSOR SYSTEM en MADE FOR SEWERS BY SEWERS zijn exclusieve handelsmerken van Singer Sourcing Limited LLC.
HUSQVARNA en het gekroonde ”H” symbool zijn handelsmerken van Husqvarna AB. ©2018 Singer Sourcing Limited LLC. Alle rechten voorbehouden.

naaimachine

husqvarnaviking.com
Technische wijzigingen voorbehouden.
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