Modelo compacto de 1 cabeça

MDP-801

Software para criação
de bordados simples
Software incluído na máquina

Está a considerar iniciar um negócio de bordados com a “máquina
compacta de 1 cabeça MDP-801” e o software “Tajima Writer Plus”?
O modelo compacto de 1 cabeça MDP-801 e o software “Writer Plus” vão ajudá-lo a criar produtos originais e a aumentar as vendas.

Funções básicas
Criação de bordados com texto
(Número de fontes: 31 fontes de alfabeto)

Criação simples de bordados com texto.

*Por favor contacte-nos para outras fontes.

Combinar texto com designs existentes
Estão pré-instalados mais de 1300 designs
Gestão da cor da linha sincronizada com a máquina
5 Funções para criação fácil de design
*Para mais informações consulte o verso desta brochura.

Bordados transferidos por conexão LAN entre o
Writer Plus e a máquina.
*Entre em contacto connosco se pretender conectar o seu software
a 2 ou mais máquinas.

Exemplos Fontes
Fontes de alfabeto

Modelo compacto de 1 cabeça Tajima MDP-801

Posicione o seu design e o texto
onde pretender!
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Função de Digitalização Automática

Converte desenhos automaticamente em filmes
para bordar.

Função

Pontilhar Foto

Pode criar filmes para bordar a partir
de uma imagem que queira bordar.

Função

Função

Função de Caderno de Rascunho

A partir de um PC com ecrã tátil, pode criar os seus
bordados como um desenho manual.

Função de Digitalização

Função Conversão de Fontes para Pontos Satin

Pode criar filmes para bordar ao
desenhar os contornos com o rato.

Site para Utilizadores da máquina

Pode criar filmes para bordados
com letras de qualquer país, se
tiver TTF*.

Especificações de PC recomendadas

O Tajima Writer pode ser transferido a partir do site especial para

CPU : Dual Core 2 GHz ou superior, equivalente a Intel

os utilizadores da máquina compacta da Tajima.

Pentium 4

Assim que adquire esta máquina, será fornecida a informação

Sistema Operativo: Microsoft Windows 7 ou superior

necessária para transferir aplicações, tal como ID e password.

(64 bits apenas)

Os tutoriais e manuais para o Tajima Writer também podem ser

RAM : 4 GB

transferidos a partir do site para os utilizadores da máquina.

Disco Rígido : Espaço livre de 1 GB ou mais

Site Utilizadores da máquina

*Windows 7 é uma marca registada da Microsoft Corporation.
*As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
*Aviso: Não podem ser utilizadas marcas ou produtos registados neste catálogo
sem permissão prévia do fabricante.

Website Especial da
Tajima MDP-801

Distribuidor Exclusivo em Portugal
Estrada Nacional 105, nº 211
4815-135 Lordelo, Guimarães
Portugal

252 820 210

252 820 219

www.tajiservi.pt

geral@tajiservi.pt

