
Masz powody do radości!

Dlaczego hafciarki Janome słyną z najwyższej jakości?

Jesteśmy z Japonii. 
Nasze hafciarki produkowane są w Japonii.

Nic za dużo. Nic za mało. 

Pasujemy idealnie. 
Dobierasz odpowiednią maszynę do swoich potrzeb. Janome 
daje do Twojej dyspozycji 3 linie - profesjonalną, hobbystyczną, 
uniwersalną łączącą hafciarkę z maszyną do szycia.

Bogato wyposażone w oprogramowanie i funkcje, których próżno 
szukać w modelach innych marek. Wszystko, czego potrzebujesz. 
Nic, co mogłoby Ci przeszkadzać. 

MB-4S

Program do projektowania haftów gratis.
Przy zakupie hafciarki Janome MB-4S otrzymają Państwo gratis 
profesjonalny program do projektowania haftów.



 

POLSKIE MENUPOLSKIE CZCIONKI

Profesjonalny program do projektowania haftów

Digitizer MBX

Kompaktowa, jednogłowicowa, 4-nitkowa maszyna hafciarska japońskiej �rmy
JANOME. Całkowicie produkowana w Japonii. Łączy cechy wydajnej maszyny 
przemysłowej z przyjemnością wygodnej pracy, jaką zapewnia mała maszyna 
do haftu. Doskonała maszyna do krótkich serii w usługach hafciarskich,
sklepach, na imprezach okolicznościowych, dla agencji reklamowych, studiów
projektowych, hafciarni, szwalni oraz producentów odzieży. 

Dzięki MENU W JĘZYKU POLSKIM obsługa hafciarki jest jeszcze łatwiejsza.

Dzięki dotykowemu panelowi wszystkie funkcje pozostają pod ręką. Podwójne
oświetlenie pola haftu pozwala lepiej kontrolować wykonywane prace.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE HAFCIARKI:
     o 40% większa szpulka dolna (w porównaniu do zwykłych hafciarek), dzięki 
     temu wykonasz więcej haftów na jednej szpulce nici dolnej
     nowy, szybszy procesor
     automatyczna zmiana czterech kolorów nici
     prędkość haftowania – 800 ściegów na minutę
     możliwość haftowania wzorów o dowolnej ilości kolorów
     wbudowane 50 haftów i 10 czcionek
     dotykowy panel umożliwiający dokładne umiejscowienie haftu na tamborku 
     i błyskawiczne zaprojektowanie napisów
     możliwość łączenia wzorów
     czujniki zerwania nici z automatycznym powrotem do miejsca „zgubionej” nitki (brak 
     przepuszczonych ściegów w przypadku zerwania nici)
     wbudowane gniazdo USB znacznie skraca import haftu (hafty przenosimy do maszyny 
     za pomocą pendrive) 
     bardzo łatwa, intuicyjna obsługa maszyny
     edycja haftów pozwala na ich skalowanie, rotowanie co 1 stopień, łączenie wzorów, lustrzane 
     odbicia, kopiowanie (bardzo łatwa edycja na panelu maszyny)
     automatyczne obcinanie nici (gotowy wzór zaraz po wyhaftowaniu, bez zbędnych obróbek)
     przemysłowy uchwyt tamborków (bardzo mocny)
     zabezpieczenie przed uderzeniem igły w tamborek
     trzy tamborki na wyposażeniu (240 × 200 mm, 126 × 110 mm, 50 × 50 mm)
     lekka konstrukcja (tylko 20,5 kg)
     możliwość haftowania z mniejszymi prędkościami (np. przy hafcie nićmi metalicznymi)
   

Kompletne studio hafciarskie
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Idealna maszyna dla zaczynających przygodę z haftem. Polecamy �rmom produkującym odzież 
roboczą, agencjom reklamowym, sklepom z ręcznikami. Bardzo łatwa w transporcie, dzięki czemu 
doskonale sprawdza się na wszelkich imprezach okolicznościowych (jarmarki, targi, plenerowe 
zawody sportowe). Wystarczy spojrzeć na loga 50 markowych produktów, które nas otaczają, żeby 
stwierdzić, że logo jest maksymalnie w trzech kolorach. Podobnie sprawa wygląda z haftami 
ozdobnymi na odzieży.

Wymień talent na zarobki
Janome MB–4S gwarantuje profesjonalną jakość 
haftów, przy kosztach znacznie mniejszych niż 
przemysłowe hafciarki. Zwrot zainwestowanych 
pieniędzy jest znacznie szybszy!

MB-4S sama na siebie zarobi
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Janome Digitizer MBX to w pełni profesjonalny program 
do projektowania haftów. Bardzo prosty w obsłudze, 
menu intuicyjne, obrazkowe. Cały w JĘZYKU POLSKIM Z 
WBUDOWANYMI POLSKIMI CZCIONKAMI. 
Po dwóch godzinach szkolenia możesz sam projektować 
dowolny haft. Dodatkowo Digitizer MBX posiada wbudowany 
program Corel Draw Essentials X5, dzięki czemu możesz 
automatycznie przerabiać loga na hafty.

Zwykła hafciarka Janome MB-4S
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