Tribute ™ 150C
Symaskin

VI FIRAR 150 ÅR
Fira 150 år av HUSQVARNA® VIKING® med limited edition Tribute™ 150C – datoriserad symaskin. Symaskinen
Tribute 150C representerar ett rikt varumärkesarv i fina färger med en vacker jubileumslogotyp och ett
tillbehörskit i begränsad upplaga. Förstklassiga funktioner som Exclusive SEWING ADVISOR™, perfekt
balanserade knapphål, grafisk display och mer än 160 sömmar och tre teckensnitt gör denna maskin till ett
perfekt sätt att fira 150 år av överlägsen teknik och banbrytande innovation.

1.
Exclusive SEWING ADVISOR
Välj tyg och sömnadsteknik så
ställer funktionen SEWING ADVISOR omedelbart in allting åt dig.

2.
Exklusivt tillbehörs-kit

Exklusivt tillbehörs-kit med fem
tillbehörsfötter: Applikationsfot,
Kantstickningsfot, Pressarfot för
dolt blixtlås, 1/4"-quiltfot och
Transparent passpoalfot ingår.

3.
Inbyggda sömmar och teckensnitt

Välj mellan 160 olika sömmar med
en bredd på upp till 7 mm och tre
inbyggda teckensnitt – de kreativa
möjligheterna är oändliga!

Tribute 150C
™

VIKTIGA FUNKTIONER, fortsättning

4.

Grafisk display

All information du behöver visas på
skärmen. Se sömmen och eventuella
justeringar i naturlig storlek innan du
börjar sy.

7.

Stor sömnadsyta

Stor arbetsyta på 200 mm passar
bra för dina sömnadsprojekt.

5.

6.

Perfekt balanserade
knapphål

Den automatiska knapphålsmätaren
syr perfekta knapphål i ett steg, om
och om igen. Genom att båda sidorna av knapphålet sys i samma riktning
blir knapphålen jämna och perfekt
balanserade.

8.

Start/stopp-funktion

Sy i jämn hastighet utan fotpedal.
Tryck på start/stopp för att börja sy
eller för att stanna.
Perfekt för att sy långa rader med
dekorsömmar, quiltsömmar och
knapphål samt underlättar för användare med fysiska begränsningar.

9.

Nål uppe/nere

Tryck på nål uppe/nere eller trampa
lätt på fotpedalen för att flytta nålen
uppåt eller nedåt för att underlätta
vid vändningar, applikationssömnad
m.m.

Utformad och konstruerad
i Sverige
HUSQVARNA VIKING har konstruerat och
tillverkat symaskiner med överlägsen kvalitet
och toppmodern teknik i mer än 150 år.

Andra funktioner
• Automatisk upphämtning av undertråd
• Inbyggd nålträdare
• LED-lampor
• Spara i ”Mina sömmar”
• Sidledes spegelvändning

Fira HUSQVARNA VIKING 150 år med en vacker limited
edition-symaskin som representerar det allra bästa från
vårt varumärkesarv. Symaskinen har användarvänliga
egenskaper och erbjuder många kreativa möjligheter.

• Spola undertråd genom nålen
• Vikt: 7,9 kg
• Mått:
Längd: 445 mm
Bredd: 300 mm
Höjd: 215 mm

Din HUSQVARNA VIKING-återförsäljare
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