Decor Computer 6030

TV-favoritt og Good Design vinner
Janome Decor Computer 6030 har blitt tildelt Good Design Award av Japan Industrial Design
Promotion Organization (JIDPRO). Dessuten har Janome DC6030 blitt utvalgt blant 100 andre
produkter og blitt en av ”GOOD DESIGN Best 100” med motivering fra juryen: ”nytenkende, inspirerende design”.
Modellspesifikasjon
Klassifikasjon
Form
Innebygde sømmer
Monogram
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•
•
•
•
•
•
•
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Sy-, hobby og skolemaskin (gruppe 3)
30 sømmer inkl. 3 stk ett-trinns knapphull
7 mm brede sømmer
Syhastighet 820 sting pr minutt
EasySet undertrådspolesystem
Enhånds nål-i-treder
Trådklipp
SFS Plus undertransportørsystem
Inkl. sybord og hard koffert
Perfekt skolemaskin
5 års fullgaranti

5 mm framover, 4 mm bakover

Vekt

Juryen oppsummerte: ”de
store knappene på panelet er
karakteristiske for designet på

30 inkl. 3 stk 1-trinn knapphull

Maks.stinglengde

Minnebanker

DC6030 har innebygde populære fordeler som: individuell stingredigering, stingforlengning, brukervennlig LDC
skjerm, variabel hastighetskontroll, 6 nivåer for trykkfotspresset, tvillingnålsøm, dobbel
LED belysning og ”Easy Set”
undertrådspole.

Friarm

7 mm (71 nåleposisjoner)

Maskinstørrelse

DC6030 og den er gjennom
dette ikke bare brukervennelig
for den erfarne syersken, men
vil også oppmuntre nybegynneren til å sy”.

Elektronisk symaskin (Gruppe 3)

Maks.stingbredde
Spolsystem

Brukervennlig sømpanel
med store trykk knapper for
sømvalg. LED belyste tydelige
funksjonsknapper gjør maskinen enda mer brukervennlig.
Den enkle men likevel ”kule”
boksformede designen skiller
seg helt fra andre symaskiners
design, noe som gjør att maskinen harmoniserer med hvilket som helst interiørdesign.

DC6030

Start/stopp knapp

Liggende/Easy Set
B:406/H:298/D:166 mm
6,8 kg
Ja

Syhastighet

70-700 spm med start/stopp
70-820 spm med fotpedal

Sømoversikt

På opplyste knapper på frontpanelet

Søm- og funksjonsvalg

Knapper, viser søm, anbefalt trykkfot
samt søminfo vises på LCD skjerm.

Festesømknapp

Ja

Makshastighetskontroll

Ja

Tvillingnål knapp

Ja

Nål opp/ned knapp
Nålbeskyttelse

Ja, nede som standard
-

Regulerbart trykkfottrykk

6 nivåer

Ekstra høyt trykksfotsløft

Ja

Trykkfot sikkerhetssensor

Ja

Transportørsystem

SFS+, 7-delt

Transportørsenkning

Ja

Trådklipper

Ja

Innebygd nålitreder
Belysning av syområdet

Innebygd enhånds
Hvit LED lyskilde 2 st

Standard trykkføtter

Sik-sakfot (montert på maskinen), auto
knapphullsfot, stabiliseringsplate med
holder til knapphullsfoten, overlockfot,
glidelåsfot, applikasjonsfot,
blindstingsfot, 1/4” fot.

Standard tilbehør

Spoler 5 stk, skruverktøy, lobørste,
sprettekniv, nåleske, trådsnellestopper
2 stk liten og stor, ekstra
trådsnelleholder, strømkabel, fotpedal,
sybord, hard koffert, instruksjons DVD,
instruksjonsbok.

