
4 naalds borduurmachine

Afmetingen: br 365 x h 640 x d 520mm

Gewicht: 20.5 kg

Grijpertype: volledig roterend

DB naaldtype

Variabele snelheid 400 tot 800 spm

5 snelheden

Verlichting 2 x LED

Aparte spoelmotor - bediening aan de
zijkant van de machine

Snelheid spoelwinder: 2000 rpm

3 MB intern machinegeheugen

Subbedieningspaneel op de machine

RSC unit met LCD touch-on kleurenscherm -
afneembare unit - geheugen RCS unit 3 MB

Bovendraadsensor

Automatische draadafsnijder

Hervatten functie

Start-/Stoptoets

Standaard borduurringen:
Large 240 x 200mm
Medium 126 x 110mm
Small 50 x 50mm

Automatisch steken terug functie bij
draadbreuk (instelbaar)

Aansluiting voor USB memory stick - ATA PC
card - Cd-rom drive - directe pc verbinding

Kogelgelagerd, zeer stabiel

Ingebouwde borduurmotieven, letterstijlen,
monogrammen en omrandingssteken

Uit te breiden met JANOME DigitizerMB

Optionele borduurringen

Vele bewerkingsmogelijkheden direct op de
machine: roteren - kopiëren/plakken -
borduurgebied aftasten, combineren, etc.

Enkele specificaties:

Technische en/of optische wijzigingen voorbehouden

Uw officiële JANOME dealer: Janome Europe B.V.
Bijlmermeerstraat 22

2131 HG HOOFDDORP
Nederland

Tel.: 023 - 557 5559
www.janome.nl
info@janome.nl

België

Tel.: 0495 239 778
www.janome.be
info@janome.nl

Kijk naar de projecten
die gemakkelijk en snel

kunnen worden gemaakt
met de

JANOMEJANOME
MB-4MB-4

Creëer méér . . . . . . . met de JANOME MB-4Creëer méér . . . . . . . met de JANOME MB-4

MB-4

luc van aalten
Eltink Naaimachines
WC Kronenburg Arnhem
026-3234895

luc van aalten
www.eltinknaaimachines.nl



Stap in de wereld van . . . . . DESIGN!Stap in de wereld van . . . . . DESIGN!

Het is niet zomaar een machine . . .
maar een hele nieuwe wereld van borduren!

JANOME introduceert de MB-4
de eerste 4 naalds borduurmachine

voor huishoudelijk gebruik.

Met vier naalden,
vier keer de capaciteit van een

“gewone” huishoudborduurmachine!
Wijzig en/of selecteer de naalden

in willekeurige volgorde.

Groot LCD Touch-on kleurenscherm (65.536)

Alle bekende JANOME productkwaliteiten
zijn verwerkt in de professioneel uitziende
MB-4. Borduurmotieven maken van een
uitzonderlijke kwaliteit steek voor steek
zoals u dit nooit eerder heeft gezien en
alles op een zéér gebruiksvriendelijke
manier.

Door zijn ongelofelijk compacte afmetingen past de MB-4 in iedere werkruimte en door zijn
ideale gewicht is hij bovendien gemakkelijk verplaatsbaar. Professionele eenvoud onder uw
vingertoppen, geschikt voor al uw borduurwensen, thuis en zakelijk.
JANOME heeft de MB-4 ontworpen om u een professionele borduurkwaliteit,
tegen een fractie van de kosten van een industriële machine, te geven.

Open motieven vanaf één van de vele
geheugenmogelijkheden.
Start direct met borduren of open het
bewerken menu en voeg motieven of
letters toe. Wijzigingen aanbrengen voor
persoonlijke instellingen of voorkeuren
gaan gemakkelijk in het SET menu.

Eenvoudige bedieningEenvoudige bediening
van Start to Finishvan Start to Finish

Professionele kwaliteit . . .Professionele kwaliteit . . .
steek voor steeksteek voor steek

De RCS unit geeft u volledige controle
over de instellingen en bewerkingen
zoals het verwijderen van steken met
een lengte van 0 tot 0.5mm die in dichte
steekgebieden vaak draadbreuk
veroorzaken.

Ongelofelijk compact . . . . . mét 4 naalden!Ongelofelijk compact . . . . . mét 4 naalden!

De dubbele LED verlichting boven de
naalden zorgt voor een goed verlicht
werkoppervlak.

Link de MB-4 direct aan de
computer met Digitizer MB
software (optioneel).

Aan de zijkant van de RCS unit is
een opening voor de ATA card
(standaard geheugen kaart) of
een JANOME Design card .

Op de USB aansluiting kan een
externe CD-rom drive worden
gebruikt (optioneel van JANOME). Plaats een USB memory stick om je

favoriete motieven te open of te
bewaren.

Aparte spoelmotor Automatische draadafsnijderAparte spoelmotor Automatische draadafsnijder

Standaard borduurringenStandaard borduurringen

Nooit meer sprongsteken afknippen!
Met de MB-4 kunt u instellen vanaf welke
lengte de sprongsteken moeten worden
afgeknipt. Bij het borduren in één kleur,
zoals bij letters, worden zowel de boven-
als onderdraad tussen de letters keurig
afgeknipt, geen gedoe meer achteraf.
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