HAFCIARKI DESIGNER™ PORÓWNANIE

KLUCZOWE ZALETY
System ściegów deLuxe™
EKSKLUZYWNY SYSTEM
SENSORÓW™
Ekskluzywny PORADNIK SZYCIA®
Ekskluzywny PORADNIK HAFTOANIA™

DESIGNER
DIAMOND Royale™

DESIGNER RUBY
Royale™

DESIGNER TOPAZ™
50

DESIGNER TOPAZ™
40

DESIGNER TOPAZ™
25





+podnoszenie
stopki z dodatkową
przestrzenią

+ podnoszenie
stopki z dodatkową
przestrzenią




















Duży Interaktywny
Kolorowy Do
tykowy Wyświetlacz
(70x53mm)

Duży Interaktywny
Kolorowy Do
tykowy Wyświetlacz
(70x53mm)

Graficzny
Wyświetlacz
Monochromatyczny
(63x48mm)

Typ wyświetlacza

Interaktywny
Interaktywny
Kolorowy Dotykowy
Kolorowy Dotykowy
Wyświetlacz o Wysokiej Wyświetlacz o Wysokiej
Rozdzielczości
Rozdzielczości
(174x104mm)
(116x87mm)

Ilość ściegów

698
Można pobrać dodatkowe

528
Można pobrać dodatkowe

261

208

160

1250

1082

715

565

423

233 haftów
175 klasyczna kolekcja

182 haftów
175 klasyczna kolekcja

159 haftów

100 haftów

75 haftów na kluczu
USB

Wszystkie ściegi i znaki (alfabet,znaki
specjalne)
Ilość haftów
Wieloformatowe czcionki

4

4

2

1

1

Duży

Średni

Średni

Mały

Mały

Royal Hoop (360x200mm)







Crown Hoop (260x200mm)






Wielkość tamborka

Duży tamborek (240x150mm)
Tamborek (120x120mm)
DESIGNER™ Majestic Hoop (360x350mm)







Opcja

Duża Prędkość Szycia



Wybór wyglądu ekranu





Projektowanie Aplikacji - Wybór
spośród kształtów i liter i tworzenie
aplikacji bezpośrednio na ekranie

Pełny

Projektowanie haftów na podstawie
dowolnego kształtu



Pozycjonowanie haftów – wyjątkowo
dokładne i perfekcyjne

Pełny

Pełny

Zmiana wymiaru haftu z rekalkulacją
ilości wkłuć igły





Dostosowanie wzoru na ekranie



Selektywny Nóż z Automatycznym
Obcinaniem Ściegów Przeskokowych

Podstawowy

Podstawowy

Podstawowy



Up to 10 designs

Up to 5 designs











250 mm
duża przetrzeń po
prawej stronie igły

250 mm
duża przetrzeń po
prawej stronie igły

250 mm
duża przetrzeń po
prawej stronie igły

200 mm
duża przetrzeń po
prawej stronie igły

200 mm
duża przetrzeń po
prawej stronie igły

Oświetlenie

Regulowane Swiatło
E LIGHT™
Regulowana jasność i
kolor światła (LED)

Rzędy diod (LED)

Rzędy diod (LED)

3 LED-y

3 LED-y

Połączenie USB

Klucz USB, Kabel do
komputera

Klucz USB, Kabel do
komputera

Klucz USB

Klucz USB

Klucz USB

Uaktualnienie przez internet

Przez PC -USB Kabel
lub klucz USB

Przez PC -USB Kabel
lub klucz USB

klucz USB

klucz USB

klucz USB

Duża Przestrzeń, aż 250mm
po prawej stronie igły
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FUNKCJE HAFUJĄCE

DESIGNER
DIAMOND Royale™

DESIGNER RUBY
Royale™

DESIGNER TOPAZ™
50

DESIGNER TOPAZ™
40



Sortowanie Bloków Kolorstycznych
– eliminacja zmian koloru jednym
dotknięciem



Przesunięcia Bloków Kolorystycznych
eliminacja zmiany koloru w łączonych i
dużych wzorach



Tworzenie Grup Wzorów – Szybki
wybór, obrót i inne modyfIkacje
wielu wzorów jednym przyciskiem



Smart Save – na bieżąco zapamiętuje
miejsce haftowania





Możliwe wykonywanie dziurek pod
guzika na tamborku





Aktywne funkcje wstecz/przód przy
operacjach na haftach





Zmiana kolejności ściegów w projekcie





Taperowanie w opcji haftowania





Szycie ściegów dekoracyjnych na
tamborku





Wbór jednego lub więcej wzorów do
edycji





Opcja "Dotknij i Trzymaj" łatwe
operacje na wzorach,plikach itp





Wybór wzorów z miniaturek zdjęć
wzorów







Przejście do każdego pojedynczego
numeru ściegu







Funkcje "Przybliżania i Rączki"













DESIGNER TOPAZ™
25

Odczyt wielu formatów plików





Siatka na ekranie do idealnego ustawienia haftów





Licznik wkłuć igły przy każdym
kolorze osobno







Kursor na ekranie pokazujacy na
bierząco miejsce haftu









Edycja koloru

Zmiana kolor wzoru
-zmiana koloru tła,
haft
monochromatyczny

Zmiana kolor wzoru,
haft monochromatyczny

Wybór haftu w
kolorze lub monochromatyczny

Wybór haftu w
kolorze lub monochromatyczny

Wybór haftu w
kolorze lub monochromatyczny

Obrót haftów

o jeden stopień

o jeden stopień

o jeden stopień

o jeden stopień

o 90 stopni

2 opcje

2 opcje







Skalowanie wzoru











Wejście do każdego koloru w hafcie
lub wkłucie po wkłuciu igły











Test wiekości i umiejscowienia haftu na
tamborku przed wyszyciem











Moje tamborki-tworzenie własnej
listy używanych tamborków











Fastrygowanie na tamborku
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FUNKCJE SZYJĄCE

DESIGNER
DIAMOND Royale™

DESIGNER RUBY
Royale™

Specjane ściegi, wielowymiarowe

8 ściegów do aplikacji
4 aplikacje+ściegi
składane Pop-Up
4 ściegi składane

8 ściegw do aplikacji

Górny transport w zestawie



Opcja

Płytka ściegowa do ściegu prostego z
sensorem



Szycie w bok





Ściegi do taperowania wybór spośród
18 kątów





DESIGNER TOPAZ™
50

DESIGNER TOPAZ™
40

DESIGNER TOPAZ™
25

Opcja

Opcja

Opcja



Szycie w 4-lub 8-kierunkach





Szycie na ramieniu do haftowania





Poziomy pamięci ciągłej

Moje pliki +
klucz USB

Moje pliki +
klucz USB

Moje pliki +
klucz USB

Moje pliki +
klucz USB

Funkcja restartu ściegów









Ściegi o szerokości 7mm










12 poziomów
pamięci

48 poziomy pamięci

30 poziomów pamięci

24 poziomy pamięci

20 poziomów
pamięci

6
Także można je
wyhaftować

6
Także można je
wyhaftować

5

4

3

Sytem wykonywania dziurki pod wymiar guzika PBB (Perfectly Balanced
Buttonholes) stopka z sensorem

16 rodzajów dziurek
3 oczka + przyszy
wanie guzika

11 rodzajów dziurek
2 oczka + przyszy
wanie guzika

9 rodzajów dziurek
2 oczka + przyszy
wanie guzika

9 rodzajów dziurek
1 oczko + przyszy
wanie guzika

6 rodzajów dziurek
1 oczko + przyszy
wanie guzika

Ściegi na ekranie


Punkt startowy
ściegu zaznaczony na
ekranie


Punkt startowy
ściegu zaznaczony
na ekranie


Punkt startowy
ściegu zaznaczony
na ekranie





5 prędkości szycia

5 prędkości szycia

5 prędkości szycia

5 prędkości szycia

5 prędkości szycia


Na ekranie widzimy
jak będzie wyglądał
ścieg


Na ekranie widzimy
jak będzie wyglądał
ścieg


Na ekranie widzimy
jak będzie wyglądał
ścieg





Szycie z ręcznym prowadzeniem
materiału

2 opcje

2 opcje

2 opcje

2 opcje

2 opcje

Dokładne pozycjonowanie ściegu









Ustawienie parametrów ściegu
długości, szerokości, odbicia lutrzanego w różnych płaszczyznach









Brak odbicia lustrzanego w pionie

Zabezpieczenie przy szyciu
podwójną igłą











Szycie bez regulatora obrotów











Dioda wskazuje pozycję igły góra/dół











FIX Tie funkcja zabezpiecznia ściegu
przed pruciem











Stałe i ciągłe szycie wstecz











Funkcja "Stop"











Stopki mocowane na wsuw











29 Pozycji igły











Elektroniczna kontrola wkłucia igły











Menu "Moje ściegi"
Programowalne fonty

Regulacja prędkości szycia
Szycie Podwójną Igłą
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INNE ZALETY

DESIGNER
DIAMOND Royale™

DESIGNER RUBY
Royale™

DESIGNER TOPAZ™
50

DESIGNER TOPAZ™
40

DESIGNER TOPAZ™
25

Oświetlona droga przebiegu nici



Światła alarmowe



Pojemnik na akcesoria



Torba na przystawkę do haftów



Specjalne ustawienia naprężenia nici
do stosowania specjalnych technik
szycia czy indywidualnych preferencji i
ustawienie ich jako domyślne.





Wygaszacz ekranu z ekranem startowym





Dżwieki zawarte w
maszynie
+ zdefiniowane przez
użytkownika

Dźwięki zawarte w
maszynie

Możliwość podłączenia myszy z PC







Funkcja blokady ekranu







Używanie "Stylusa" dotykowego

+ podświetlenie





Szybkie nawijanie nici na szpulkę
poczas szycia czy haftowania za
pomocą dodatkowego silnika









HUSQVARNA VIKING® 1GB
Klucz USB











Do pobrania oprogramowanie
do haftów i liter











TAK

TAK

TAK

TAK

Szycie i haftowanie

Szycie i haftowanie

Tylko haftowanie

Podwójny









Czujnik zerwania dolnej i górnej nitki











Nawlekacz Igły











Różne języki do wyboru











Elektroniczna regulacja naprężenia nici

+ system ściegów
deLuxe™

+ system ściegów
deLuxe™







Podwójnej wielkości płytka ściegowa z
liniami prowadzącymi











Personalizacja dźwięków

Szybki system pomocy na ekranie
Automatyczne opuszczanie ząbków
Pojemnik na akcesoria



Automatyczne podnoszenie nitki











Jam-Proof Profesjonalny
chwytacz rotacyjny











Nie potrzeba oliwić











Twarda walizka w zestawie











Projekt szwedzki
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