EXCLUSIVE SEWING ADVISOR®

Selecteer het stoftype en de naaitechniek en de Exclusive
SEWING ADVISOR® functie stelt onmiddellijk alles voor u in

GROOT NAAIOPPERVLAK

Naai met gemak grote quilts, woonaccessoires en kleding in het bijna
200 mm grote gedeelte rechts van de naald

STEEKBREEDTE VAN 7 MM

Geef uw naaiprojecten een persoonlijk accent met prachtige 7 mm

steken

PROGRAMMEERBARE INGEBOUWDE LETTERTYPES

Kies uit de ingebouwde lettertypes Block, Cyrillic en Hiragana om uw naaiprojecten
een persoonlijk accent, een label en een datum te geven

OPSLAAN IN “MIJN STEKEN”

Sla uw persoonlijke steekinstellingen en programma's op in 4 permanente
geheugenplaatsen om er snel en gemakkelijk weer bij te kunnen komen

NUTTIGE EN SPECIALE STEKEN EN INGEBOUWDE LETTERTYPES

Kies uit 160 steken en 3 ingebouwde alfabetstijlen voor eindeloos veel
creatieve mogelijkheden

Innovatie
GRAFISCH DISPLAY

U ziet de steek en eventuele aanpassingen op ware grootte
voordat u gaat naaien
• Alle informatie die u nodig heeft om te naaien wordt
weergegeven
• U kunt het contrast van het grafische display aanpassen
in het SET menu.

LED-LAMPJES

Vermindert schaduw tijdens het naaien
• Drie LED-lampjes verlichten het naaldgebied en het
naai-oppervlak om het naaien te vereenvoudigen en
uw ogen minder te vermoeien
• De lampjes gaan extreem lang mee, voor een eenvoudig
onderhoud

START/STOP-FUNCTIE

Naai zonder voetpedaal voor een eenvoudige, gelijkmatige
snelheid
• Druk op Start/Stop om te starten en te stoppen met naaien
• Zeer geschikt voor het naaien van rijen decoratieve steken,
quiltsteken en voor het maken van knoopsgaten
• Ideaal voor naaisters met lichamelijke beperkingen

ONTWORPEN EN ONTWIKKELD IN ZWEDEN

Het merk HUSQVARNA VIKING® ontwerpt en ontwikkelt
al meer dan 140 jaar naaimachines van topkwaliteit met
geavanceerde technologie

Voordelen & Eigenschappen

Topfuncties

Gemak

GROOT NAAIOPPERVLAK

EXCLUSIVE SEWING ADVISOR®

Naai eenvoudig grote quilts, woonaccessoires en kleding

Selecteer het stoftype en de naaitechniek en de Exclusive
SEWING ADVISOR® functie stelt onmiddellijk alles voor u in

• Groot gedeelte rechts van de naald voor naaigemak,
bijna 200 mm

NUTTIGE EN SPECIALE STEKEN EN INGEBOUWDE
LETTERTYPES
Veel steken en alfabetstijlen om uit te kiezen voor eindeloos
veel creatieve mogelijkheden
• 160 ingebouwde steken
• 7 mm steekbreedte

De beste steek, steekbreedte, steeklengte en naaisnelheid
worden automatisch voor u ingesteld. De geselecteerde
steek wordt weergegeven met de aanbevolen draadspanning,
naaivoet, formaat en type naald en persvoetduk op het
grafische display

INGEBOUWDE DRAADINSTEKER
Rijgt de draad onmiddellijk in de naald

• 6 mm steeklengte

Maakt het inrijgen eenvoudig en vermindert de inspanning van
de ogen

• Plus 3 ingebouwde lettertypes met hoofdletters en kleine
letters voor eenvoudig programmeren

KNOPENAANZETPROGRAMMA
Om gemakkelijk knopen aan te naaien

PROGRAMMEERBARE INGEBOUWDE LETTERTYPES
Geef uw naaiprojecten een persoonlijk accent, een label en
een datum
U kunt kiezen uit Block, Cyrillic en Hiragana om quiltlabels te
maken of uw werkstuk een persoonlijk accent te geven met tot
7 mm brede letters

OPSLAAN IN “MIJN STEKEN”
Persoonlijk menu voor het opslaan van persoonlijke steek
instellingen en programma's om er snel en gemakkelijk weer
bij te kunnen komen
De OPAL™ 650 naaimachine heeft 4 permanente geheugen
plaatsen. In ieder geheugen kunnen tot 20 steken of letters
worden opgeslagen

PERFECT UITGEBALANCEERDE KNOOPSGATEN
(PERFECTLY BALANCED BUTTONHOLES - PBB)
De exclusieve eenstaps-sensorknoopsgatvoet naait iedere keer
automatisch perfecte knoopsgaten in één stap!
• Naait beide zijden van het knoopsgat in dezelfde richting
voor gelijkmatig uitgebalanceerde knoopsgaten. Er zijn zeven
verschillende knoopsgaten en een oogje voor verschillende
naaitoepassingen. De Exclusive SEWING ADVISOR® functie
selecteert het beste knoopsgat voor uw stoftype en -gewicht

HORIZONTAAL SPIEGELEN
Voor een creatief gebruik van decoratieve steken en
eenvoudiger nuttig naaiwerk

29 NAALDPOSITIES
Voor een exacte plaatsing van de naald
Naait een rechte steek in 29 verschillende naaldposities voor
perfect doorstikken, langs randen stikken, naden afwerken,
doorpitten in de naad of quilten

NAALDSTOP BOVEN/ONDER
Voor eenvoudig draaien, applicaties aanbrengen enz.
Druk op Naaldstop boven/onder of druk op het voetpedaal om
de naald omhoog of omlaag te zetten.

RECHTSTREEKS OPSPOELEN VANAF DE NAALD
Voor sneller en handiger opspoelen

AUTOMATISCH ONDERDRAAD OPHALEN
U hoeft de onderdraad nooit omhoog te halen voordat u
begint te naaien

TWEELINGNAALDBEVEILIGING
Helpt te voorkomen dat de naald breekt

• Herhaal het knoopsgat zo vaak als nodig is!

Voer de maat van de te gebruiken tweelingnaald in om automatisch
de steekbreedte te beperken zodat de naald niet breekt

VERLENGDE DUBBELE STEEKPLAAT-GELEIDELIJNEN

STEEKBREEDTEBEVEILIGING

Voor eenvoudig doorstikken, zomen en nuttig naaiwerk

Om nauwkeuriger recht te kunnen naaien

Naai vanaf links of rechts van de naald - de steekplaat heeft
verlengde geleidelijnen tot op 40 mm aan beide zijden van
de naald

Selecteer de steekbreedtebeveiliging om te voorkomen dat de
naald breekt met accessoires voor rechte steken

12 TALEN
Voor onmiddellijke raadpleging op het scherm
Kies uit 12 verschillende talen, zoals Nederlands, Engels, Frans,
Italiaans, Duits en Spaans, in het SET menu
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