
EIGENSCHAPPEN DESIGNER 
 EPIC™ 2

DESIGNER 
SAPPHIRE™ 85

DESIGNER  
TOPAZ™ 50/40

DESIGNER
JADE™ 35

mySewnet™ Library toegang
Ja,

toegang vanaf het 
scherm

Ja, 
toegang vanaf het 

scherm

Geheugenmogelijkheden 
op het scherm

mySewnet™ Cloud 
en USB 

Embroidery Stick

mySewnet™Cloud
 en USB 

Embroidery Stick

 Mijn bestanden + 
USB Embroidery 

Stick

USB Embroidery 
Stick

mySewnet™ Cloud opslag 
voor borduurmotieven    

mySewnet™ Blog  

Borduurmotief plaatsen – 
Laat uw borduurmotieven 
steeds weer perfect op elkaar 
aansluiten

Volledige
MySewMonitor™ App 

ondersteuning

Volledig
MySewMonitor™ App 

ondersteuning
Basis

Borduurmotieven 
overbrengen via wifi 
en mySewnet™ sync 

 

Updates via internet Via wifi of USB 
Embroidery Stick

Via wifi of USB 
Embroidery Stick

Via USB 
Embroidery Stick

Via USB 
Embroidery Stick

HUSQVARNA® VIKING® Apps
mySewMonitor™ 

QuickDesign™ 

JoyOS ADVISOR™

mySewMonitor™ 

QuickDesign™ 

JoyOS ADVISOR™

EXCLUSIVE SEWING ADVISOR™
Ja, uitgebreid met
 JoyOS ADVISOR™ 

functie

Ja, uitgebreid met 
JoyOS ADVISOR™

functie
 

EMBROIDERY ADVISOR™
Ja, uitgebreid met 
JoyOS ADVISOR™

functie

Ja, uitgebreid met
 JoyOS ADVISOR™ 

functie

Quick Help-systeem direct op 
het scherm

Quick Help, 
Index Help

Quick Help, 
Index Help Quick Help

Accessoiregids op het scherm  

Integrated Dual Feed 
technologie 

Verwisselbare 
boventransportvoet 
inbegrepen

Integrated Dual 
Feed technologie 

ingebouwd


Verlengde dubbele steekplaat
Geleidelijnen tot 
65 mm aan beide 

kanten van de naald

Geleidelijnen tot 
40 mm aan beide 

kanten van de naald

Geleidelijnen tot 
40 mm aan beide 

kanten van de naald

Geleidelijnen tot 
40 mm aan beide 

kanten van de naald

Instelbare lasernaaigeleider 

Exclusieve steektechnieken 6 5

DESIGNER™ Vergelijkingstabel
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Ingebouwde steken
844 

Kan worden 
geüpgraded met 

meer steken

680 
Kan worden 

geüpgraded met 
meer steken

261/208 120

Programmeerbare 
naailettertypes

5 
kunnen ook worden  

geborduurd

5 
kunnen ook worden  

geborduurd
5/4 2

deLuxe™ Stitch System  

Elektronische zelfregelende 
draadspanning

Plus deLuxe™ 
Stitch System

Plus deLuxe™ 
Stitch System  

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
+ Transporteur 

verzonken 
bij extra hoog

+ Transporteur 
verzonken 

bij extra hoog


Automatische verzinken 
transporteur

Naaien en 
Borduren

Naaien en 
Borduren Alleen borduren Alleen borduren

Zijwaarts naaien  

Naaien uit de vrije hand

3 modi: 
Free-Motion 
Rulervoet, 

Free-Motion 
zwevend en 

Free-Motion verend

3 modi: 
Free-Motion 
Rulervoet, 

Free-Motion 
zwevend en 

Free-Motion verend

2 modi: 
Free-Motion 
zwevend en 

Free-Motion verend

Free-Motion verend

Steek positioneren   

Naaldposities 37 29 29 29

PBB (Perfect 
uitgebalanceerde 
knoopsgaten) met eenstaps-
knoopsgatsensorvoet

16 knoopsgaten + 
3 oogjes 

+ knoop aannaaien

15 knoopsgaten + 
2 oogjes 

+ knoop aannaaien

9 knoopsgaten + 
2 oogjes + knoop 

aannaaien 
/7 knoopsgaten + 

oogjes 
+ knoop aannaaien

6 één-staps 
knoopsgaten + 

oogje

Rechtstiksteekplaat met 
sensortechnologie  

Lampje geeft naaldstop 
omhoog/omlaag aan    

Stop-functie    

FIX afhechtfunctie    

Stekenreeks opnieuw starten   

Snelheidsregeling 5 naaisnelheden 5 naaisnelheden 5 naaisnelheden 5 naaisnelheden
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Tapering met geselecteerde 
hoeken – Kies uit 18 
verschillende hoeken

  /nee

Richtingsnaaien – 4 richtingen 
en 8 richtingen  

Menu Mijn steken
100 MB geheugen 

beschikbaarvia 
wifi/een USB-stick

100 MB geheugen 
beschikbaar via 

wifi/een USB-stick

24 geheugens/ 
20 geheugens 1 geheugen

Steken op het scherm

  
Startpunt van 

steek aangegeven 
op scherm, 

weergegeven in 
werkelijke grootte

  
Startpunt van 

steek aangegeven 
op scherm, 

weergegeven in 
werkelijke grootte

  
Startpunt van steek 

aangegeven 
op scherm /

nee



Tweelingnaaldinstelling


Op het scherm is te 
zien hoe de steek 

eruit ziet


Op het scherm is te 
zien hoe de steek 

eruit ziet

  
Op het scherm is te 
zien hoe de steek 

eruit ziet /
nee



Steekbreedtebeveiliging    

Steek aanpassen; lengte, 
breedte, afbeelding spiegelen 
horizontaal en verticaal

   

Lintborduurapparaat 
mogelijk 

Raster toevoegen op het 
scherm voor exacte plaatsing  

Formaat en plaatsing 
controleren voor aanvang 
borduren

   

Borduurmotieven inbegrepen 756 ingebouwde 
borduurmotieven

629 ingebouwde 
borduurmotieven

159 ingebouwde 
borduurmotieven/ 
100 ingebouwde 
borduurmotieven

70 
borduurmotieven 

op USB Embroidery 
Stick

Design Shaping  

Applicatie ontwerpen - 
Kies uit vormen of letters en 
maak applicaties direct op 
het scherm

 

Mogelijkheid om 
knoopsgaten te borduren 
in de borduurring

 

Decoratieve steken naaien in 
de borduurring  
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Rijgen in de borduurring 2 opties 2 opties  

Selecteerbare/automatische 
draadafsnijder met 
automatisch afsnijden 
sprongsteken

  
Automatische 
draadafsnijder

Design-Select – Selecteer één 
of meer borduurmotieven 
voor bewerking

 

Borduurvolgorde veranderen  

Borduurmotieven in 
meerdere bestandsformaten 
laden en bekijken

  

Resize borduurmotief met 
steekherberekening  

Borduurmotief schalen    

Borduurmotieven draaien Stappen van 
één graad

Stappen van 
één graad

Stappen van 
één graad

Stappen van 
90 graden

Kleuren bewerken

Borduurmotiefkleur 
veranderen, 

achtergrondkleur 
veranderen, 

monochroom 
selecteren

Borduurmotiefkleur 
veranderen, 

achtergrondkleur 
veranderen, 

monochroom 
selecteren

Selecteer om te 
borduren in kleur 
of monochroom

Selecteer om te 
borduren in kleur 
of monochroom

Borduurmotieven 
groeperen – Maak een 
groep van geselecteerde 
borduurmotieven op het 
scherm om deze te bewerken

 

Ongedaan maken/opnieuw 
uitvoeren bij het maken 
van combinaties van 
borduurmotieven

 

Kleurblokken sorteren – 
Hef kleurwissels op met 
een aanraking

 

Kleurblokken samenvoegen 
– Hef kleurenstops op in
grote of gecombineerde 
borduurmotieven

 

Borduurmotieven bewerken 
op het scherm  

Tot 10 
borduurmotieven/ 

Tot 5 
borduurmotieven
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Zoomen en beeld verplaatsen   

Cursormarkering op het 
scherm tijdens het borduren   

Borduursnelheid 1000 spm 1000 spm 800 spm 700 spm

Mijn borduurringen – 
Selecteer de borduurringen 
die u bezit

  

Grootste beschikbare 
borduurring 360x350 mm 360x350 mm 360x200 mm

 240x150 mm 240x150 mm

DESIGNER™ Imperial Hoop 
360x260 mm inbegrepen 

DESIGNER™ Royal Hoop
360x200 mm inbegrepen  /nee

DESIGNER™ Crown Hoop
260x200 mm inbegrepen  

DESIGNER™ Jewel Hoop 
240x150 mm inbegrepen Nee/ 

DESIGNER™ Splendid Square
Hoop120x120 mm 
inbegrepen

  /nee

DESIGNER™ Majestic Hoop
360x350 mm mogelijk Optioneel Optioneel

Taperen in de borduurmodus  

Borduurlettertypes in 
meerdere grootten 8 8 2/1 1

HUSQVARNA® VIKING®

USB Embroidery Stick mySewnet™services mySewnet™services  

Steekbreedte 9 mm 7 mm 7 mm 7 mm

Automatisch ophalen 
onderdraad    

Ga naar exact 
borduursteeknummer   /nee

Aftellen borduurtijd per kleur   /nee

Door borduurmotief stappen 
per kleur en steek voor steek    

Borduurmotieven selecteren 
van miniatuurafbeeldingen   
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Gratis Quickfont en 
(beperkte) borduursoftware 
om te downloaden

  
Embroidery 

Intro software 
inbegrepen

Elektronische naaldkracht
Pulserende 
naaldkracht 

150 NWT

Pulserende 
naaldkracht 94 NWT  

Displaytype

Groot 217x136 
mm (10,1 inch) 

capacitief kleuren-
touchscreen met 
180° kijkhoek en 
hoge resolutie 

(1280x800)

Interactief 
capacitief kleuren-
touchscreen van 
176,6x99,4 mm 

(8.0”) hoge resolutie 
(1024x600)

Kleuren 
touchscreen 
70x53 mm

Grafisch display 
monochroom 
71,5x34,5 mm

Lang indrukken voor 
eenvoudig omgaan met 
borduurmotieven, bestanden 
en meer

 

Screensaver met 
opstartscherm   /nee

Optie scherm vergrendelen   /nee

Ingebouwde stylushouder N.v.t. - Capacitief 
touchscreen

N.v.t. - Capacitief 
touchscreen  N.v.t. - LCD-scherm

Naaioppervlak 310 mm rechts van 
de naald

250 mm rechts van 
de naald

250 mm rechts 
van de naald 

/200 mm rechts van 
de naald

200 mm rechts van 
de naald

Klik-klaar naaivoeten    

Naaien en borduren met of 
zonder voetpedaal    

Multifunctionel voetpedaal 
mogelijk  

Even en constant 
achteruitnaaien    

Verlicht inrijggebied 

Verlichtingssysteem
Marktleidende 
LED-verlichting, 
met instelbare 

intensiteit

LED-technologie 
met instelbare 

intensiteit

Rijen 
LED-lampjes 
(LED)/3 LEDs

3 LEDs

Naaldinrijger Automatisch Handmatig Handmatig Handmatig

Meerdere talen 14 13 12 12

Kies het kleurenschema van 
het scherm  
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Smart Save


Bij het naaien, 
borduurmotief 
bewerken en 

borduren


Bij het naaien, 
borduurmotief 
bewerken en 

borduren

Snel opspoelen – Aparte 
motor om op te spoelen 
tijdens het naaien of 
borduren

 

USB-aansluiting
Twee USB-poorten 
voor Embroidery 

Sticks en optionele 
accessoires

Embroidery Stick 
en optionele 
accessoires

Embroidery Stick Embroidery Stick

Ontworpen en ontwikkeld in 
Zweden   

Ontworpen in 
Zweden

Naaien met de 
borduureenheid bevestigd  

Boven- en onderdraad 
sensortechnologie    Bovendraadsensor

Roterende grijper die niet 
vastloopt    

Permanent gesmeerd    

Opschuifbare accessoiredoos Dubbelzijdig Dubbelzijdig  

Machinebescherming
Op maat gemaakte 

zachte hoes 
inbegrepen

Harde kunststof 
beschermkap 
inbegrepen

Harde kunststof 
beschermkap 
inbegrepen

Ingebouwde 
accessoiredoos

Zachte tas voor de 
borduureenheid Inbegrepen Inbegrepen Optioneel Optioneel
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