
Professionell styrka 
 och kvalitet för 
   broderientusiasten

Drömma, bli inspirerad, skapa



Med Digitizer 10000 version 2,0 följer även en bonus CD från 
Stitchitize , innehållande 250 stygnsatta design. 

Nyhet

          Janome Digitizer 10000 
          erbjuder dig möjligheterna och 
          kvaliteten med världens ledande 
                    professionella stygnsättning 
programvara. Med 80 % av möjligheterna 
från ett industriellt stygnsättningsprogram. 
En skräddarsydd användarvänlig programvara, 
anpassad för broderientusiasten.

Design Gallery
Praktisk översikt över alla sparade stygnsatta design i Design Gallery.

Design Gallery biblioteket visar designen i din dator som små bilder. 
Detta gör det enkelt att hitta design. Design Gallery 
tillåter dig också att flytta, kopiera och klistra in 
design i valfri mapp på din dator. 
Du kan även enkelt öppna design 
via Design Gallery. 

Bokstäver blir till konst
Genom att använda professionellt stygnsatta bokstäver, 
får du alltid det bästa tänkbara resultatet.
Med 5 olika typer av baslinjer att välja mellan och de 
speciella formerna som du kan lägga till på bokstäverna, 
blir bokstäver till konst.
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www.janome.se

Automatiska funktioner- snabbt och enkelt
Automatisk stygnsättning Click-to-Design och Click-to-Stitch ger dig möjligheterna 
du behöver för att skapa ett design automatiskt, snabbt och med utmärkt resultat.

 Click-to-Outline är en ny funktion som automatiskt 
 stygnsätter konturerna på designet.
 
När det gäller stygnsättning, låt Digitizer 10000 göra arbetet för dig. 

Nyhet

Kreativ kontroll
För broderientusiasten erbjuder Digitizer 10000 alla de verktyg du behöver för att skapa mjukt 
formade satängsömmar. Stora ytor mer strukturstygn, konturer och mycket mera, allt med full 
kontroll över slutresultatet.

    Du har även tillgång till Embroidery Gallery som består av 150 
    stygnsatta dekorativa och heirloom sömmar, många med samma 
    mönster som du finner i en Janome symaskin.

Kraftfull redigering
Med redigeringsmöjligheterna i Digitizer 10000, kan du ändra form, 
stygntyp, färg och mycket mer för varje enskilt stygn. 

Användarvänliga verktyg
      Arbetsbordet i Digitizer är användarvänligt designat. Paletter med de mest använda verktygen 
  ligger lätt tillgängliga, rutmönster av/på, underlagstygn, Click-to-Outline m.m. 

Nyhet

Nyhet 3D förhandsvisning av brodering
Brodera ”utan tråd” designet på skärmen, innan du sänder 
det till din symaskin. 
Du kan själv välja hastigheten.



Den nya versionen 2,0 innehåller hela 51 olika typer av typsnitt.

Nyhet Flera typsnitt

Programvara Easy Edit
Digitizer 10000 Easy Edit är ett extra program som följer med och 
som tillåter dig att redigera design stygn för stygn. 
Användbart till detaljerade design.

Överföring av design
Memory Craft 10001 har direktkoppling via 
USB porten.

Memory Craft 9500 och 300E överför du design 
via ATA Compact Flash kort (PCMCIA kort).

PC-krav
CPU: Pentium® 166 MHz eller högre
Operations system: Windows® 98/2000/ME/XP
Minnekapacitet (RAM): Min. 64MB RAM 
(rek. 98MB)
Hårddisk: 250Mb ledigt utrymme
Videoskärm: Super VGA, 65,000 färger eller 
högre, 800x600 pixels
CD-ROM drive

 250 bonus Stitchitize® designs

 35 Janome designs

 51 monogram typsnitt

130 fyllnadsstygn

150 Embroidery Gallery designs

 25 bitmap bilder

Innehåller:

Besök din Janome återförsäljare idag
www.janome.se

Kundtelefon 08-243030


