Modelo compacto de 1 cabeça da

MDP-801

Dê cor ao seu negócio.

Valorize as suas peças com bordados.
Esta máquina tem uma excelente longevidade, e consegue
criar o bordado com alta qualidade exigido pelas marcas de topo.
A extraordinária qualidade e durabilidade das máquinas de bordar industriais condensadas numa máquina compacta.
Dê cor ao seu negócio com este modelo que soma os acabamentos de grande qualidade ao poder de produção.

Beleza funcional do designer industrial Toshiyuki Kita
No activo desde 1969 a produzir designs em Itália e no Japão, Kita foi a mente por detrás
de um grande número de peças populares de mobiliário, aparelhos domésticos, robôs e objetos
domésticos para o dia-a-dia produzidos por fabricantes Italianos, Alemães e Japoneses. Muitos dos
seus trabalhos fazem parte das colecções permanentes de galerias como o Museu da Arte Moderna em
Nova Iorque. Vencedor do prémio internacional em Itália 2011 ADI Compasso d’Oro.

Acabamento com qualidade profissional
com o máximo de 8 cores.

Operação fácil através do painel táctil

Esta máquina permite-lhe facilmente bordar projetos com um
máximo de 8 cores. O seu layout torna fácil a mudança de
linhas. Com a sua estrutura herdada das máquinas de bordar
industriais de alta produção, as linhas finas e grandes projetos
podem ser bordados de forma magnífica.

Todos os utilizadores, mesmos aqueles para quem a arte dos
bordados é um novo capítulo, rapidamente entenderão como
usar o painel tátil para preparar a máquina para bordar.

Excepcionalmente rápida

O "TAJIMA Writer Plus"
converte desenhos manuais
em filmes para bordar.

Consegue completar até 800 pontos num minuto. Consegue
manter a sua velocidade durante o bordado.

Pode criar projetos originais ao combinar letras com bordados
pré-existentes no TAJIMA Writer. Conecte a máquina
ao seu computador através de rede, e o Writer enviará os dados
de bordados diretamente para o equipamento.
* O TAJIMA Writer é compatível com versões 64 bit desde Windows 7 ou mais recente.

O Lettering pode ser selecionado no painel de operações
Insira as letras no painel de operações, e o filme poderá ser gerado na máquina.
Existem 3 diferentes tamanhos para cada tipo de letra.
Tipos de letra selecionáveis pelo painel tátil

Block New

FULL BLOCK

Inscription

Russ Times New

Jiggles

Old English

Bastidores

Opcional

Biblioteca de Desenhos
O Tajima Writer Plus inclui 1,300
filmes para bordar.

Bastidor Tubular Grande

Bastidor Tubular Pequeno

Área de Bordado
C: 200mm × L: 300mm
(7.8 pol.)
(11.8 pol.)

Área de Bordado
C: 100mm × L: 100mm
(3.9 pol.)
(3.9 pol.)

Bancada

Especificações
Cabeças

: 1

Agulhas

: 8

Velocidade do Bordado

: Vel. máx. 800 pontos / min.

Voltagem

: AC 100 - 120 V, 200 - 240 V (50 / 60 Hz) especificação UL apenas 120 V

Consumo de energia

: 100 W

Corte de linha automático : Sim
Sensor de quebra de linha : Sim
Formatos de ficheiros

: .dst .tcf etc.

Peso da máquina

: 37 kg

Dimensões

: L: 555 mm (21.9 pol.) × A: 668 mm (26.3 pol.) × C: 578 mm (22.8 pol.)

Área de bordado máxima : C: 200 mm (7.8 pol.) × L: 300 mm (11.8 pol.)
Número do modelo

: MDP-S0801C (200 × 300) S

NOVO!
Site especial MDP-801

* Windows® 7 is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation.
* Product specifications are subject to change without notice.
* The actual embroidery area and embroidery speed may vary depending on the items being
produced, the machine model, and the embroidering conditions.
* Caution: No registered trademark or product design contained in this catalog may be used
without prior permission from the manufacturer.

Estrada Nacional 105, 211
4815-135 Lordelo, Guimarães - Portugal
Tel/Phone: +351 252 820 210
geral@tajiservi.pt
www.tajiservi.pt | www.facebook.com/tajiservi

1708B

