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Digitizer MBX - programvare for
stingsetting
ETT OG SAMME PROGRAM FOR BÅDE MS WINDOWS® AND MAC OS®

Skap nye broderier, rediger gamle
eller sett flere broderier sammen – alt
innenfor ett og samme skjermbilde.
Alle verktøy ligger lett tilgjengelig i
interaktive verktøysmenyer.
KOMPLETT PROGRAM - FOR BÅDE
SMÅ OG STORE JOBBER
Janome Digitizer MBX V5.5 er et
komplett stingsettingsprogram. Hvis
du ønsker å se egne tegninger og
bilder omgjort til nydelige broderier
av høy kvalitet, skal du velge Digitizer! Importer bakgrunnsbilder og
se Digitizer stingsette dem automatisk. Eller digitaliser manuelt selv,
og ta kontrollen helt ned til den
aller minste detalj. Digitizer passer
både for nybegynnere og erfarne.
Her får du broderier med profesjonell
kvalitet hver gang, og mulighetene
er endeløse.
INSPIRERENDE VERKTØY OG
UENDLIGE MULIGHETER
La deg inspirere av varierte verktøy
som applikasjon, cutwork, automatiske layouts, mengder av kontur- og
fyllsting, rikt utvalg av nydelige fonter, nydelige broderier fra importerte
TrueType fonter, motiver og motivstempel, automatisk skyggekontur/
ekkoquilting, dekorerte knapphull,
SVG-filer for skjæremaskiner og mye
mer.

ENKEL OG RASK OVERFØRING AV
BRODERI TIL SYMASKIN
Programmet sender broderiet direkte til symaskinen din via kabel
eller Wifi. Du kan også lagre direkte
på en USB minnepenn som er plassert i symaskinen din, eller du kan
lagre på minnepenn og sette den
i symaskinen selv. Alt er tilpasset
symaskinens egenskaper og dine
egne ønsker.
EKSPORTER OG IMPORTER BRODERIER I ALLE KJENTE FORMATER
Alle kjente broderiformater leses
og skrives i Digitizer MBX V5.5. Programmet er derfor alltid et godt valg,
uavhengig av hvilket symaskinmerke
du har.
FULLVERDIG PROGRAMVARE FOR
VEKROTGRAFIKK INKLUDERT
CorelDRAW Graphichs Suite X8 SE
er inkludert i Digitizer MBX V5.5.
Dette er en komplett vektorbasert
programvarepakke fra Corel som kan
kjøres både direkte fra Digitizer og
som et separat program. Kombinasjonen av de to gir stor fleksibilitet og
gjør Digitizer MBX V5.5 til et brukervennlig stingsettingsprogram der
veien til kvalitetsbroderier er kort.
Digitizer er også Windows-basert, og
du vil kjenne igjen mange menyer
fra andre Windows-programmer.

GENERELL BESKRIVELSE
• Moderne grensesnitt, tilpasses automatisk de teknikkene
eller redigeringsverktøyene
du til enhver tid velger.
• Norsk og svensk tilgjengelig
som programspråk (lanseres
våren 2019).
• Naturtro gjengivelse av
broderirammer for nyere
modeller opp til 15000 vises i
Digitizers arbeidsområde.
• Online interaktiv hjelp, opplæringsvideoer og utskrivbare
instruksjonsbøker tilgjengelig.
Disse oppdateres og suppleres
jevnlig.
• Ekstra moduler som cutwotk,
stumpwork og korssting er
inkludert.
• Oppgradering til versjon 5.5
er tilgjengelig i både ett og
flere trinn.
• Oppgradering fra Digitizer
Jr. er tilgjengelig.
• Ingen dongle
• Åpner bilder i formatene: JPG,
PNG, PCX, WMF, EMF, EPS
• Åpner de mest kjente grafikkformater via CorelDraw.
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Artistic Digitizer - programvare for
stingsetting
ETT OG SAMME PROGRAM FOR BÅDE MS WINDOWS® AND MAC OS®

Artistic Digitizer kan installeres i begge operativsystemer. Dette gjelder
også for en og samme lisens, så du
kommer ikke opp i noe dilemma
hvis du vil skifte pc.

met har moderne verktøy for tegning
og vektorgrafikk, så gode at de har
en høy verdi i seg selv. Disse verktøyene kan tilpasses både dine egne
preferenser og det enkelte prosjekt.

MORDERNE PROGRAM SOM DEKKER
FLERE BEHOV OG ER LETT Å LÆRE

MED BILDER SOM UTGANGSPUNKT
SLIPPES KREATIVITETEN LØS

Artistic Digitizer er et moderne
program med innovativ design og
mange verktøy du kan kjenne igjen
fra de mest brukte profesjonelle
programmer for grafisk design. Det
oppleves intuitivt, og du kan lage
broderier av høy kvalitet på kort tid.

Importer dine cliparts eller velg blant
alt materialet som følger med. Artistic
Digitizer lar deg velge hva du måtte
ønske å gjøre med bildet; broderi,
konturbroderi, mal for skjæremaskin,
vektorgrafikk osv. Du kan la Artistic
Digitizer gjøre hele jobben automatisk, eller gå videre med alle tenkelige
redigeringer og endringer. Selvsagt
kan du også lage dine egne design
helt på egen hånd, både med og
uten bilde i bakgrunnen.

PROGRAMMET INKLUDERER OGSÅ
MER ENN 60 INSTRUKSJONSVIDEOER
Dette er programmet for deg som
gjerne bruker kreativiteten på flere
hobbyer. Foruten alle mulige sting

settingsfunksjoner finner du her topp
verktøy tilpasset skjæremaskiner. Du
kan lage dine personlige skjærefiler
og sjablonger av ulik art, som stensiler for frihåndsquilting og maler for
påstrykning av krystaller. Program-

GENERELL BESKRIVELSE
• Samme program brukes til flere hobbyaktiviteter; brodering, quilting, scrapping og skjæremaskiner generelt, krystallarbeid, grafisk framstilling osv.
• «Dual platform»; kjør din Janome Artistic Digitizer på både Mac og Windows pc
• Mer enn 60 opplæringsvideoer tilgjengelig
• Moderne grensesnitt med profesjonelle tegneverktøy
• Ingen dongle, enkel inn- og utlogging fra datamaskinen
• Åpner alle de mest brukte broderi-, bilde- og vektorgrafikkformater
• Skriver til alle de mest brukte broderiformater
• Oppgradering fra Artistic Jr. til fullversjon er tilgjengelig
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