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JUKI BRODERIMASKINE
MDPS0801C QVP-SAI
SPECIFIKATIONER
Hoved:

1

Nåle:

8

Syhastighed:

Maks hastighed 800sting/min.

Nominel spænding:

AX 100 - 120 V, 200 - 240 V (50/60HZ) UL specifikation kun 120V

Energiforbrug:

100 W

Automatisk trådtrimmer:

Ja

Trådbrydningssensor:

Ja

Fil format:

.dst .tcf (flere gennem “Tajima Writer PLUS”)

Selve maksinens vægt:

37 kg

Selve maskinens dimensioner:

B: 555 mm x H: 668 mm x D: 587mm

Maksimale broderiområde:

D:200mm x B: 300mm

Modelnummer:

MDPS0801C QVP-SAI

BRODERIFILER / TAJIMA WRITER PLUS
.PXF, .SXF, .POF, .PED, .KWK, .ESX, .PSF, .PCH, .EMD, .DST, .TBF, .TCF, .EMB, .ART, .100, .PEC, .PES, .DSB, .DAT, .SEW,
.JEF, .CND, .EXP, .PCM, .PCS, .CSD, .PUM, .ARC, .PAT, .T15, .XXX, .HUS, .SHV, .VIP, .VP3, .DSZ, .SST

ANDRE FILTYPER / TAJIMA WRITER PLUS
Vector (SVG), Adobe Illustrator (AI), Postscript, Corel Draw, Windows Metafiles, Windows Bitmaps,
JPEG, TIF, PCX, MAC images, PhotoCD, Pict, TARGA
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I SAMARBEJDE MED

Leverer en fuld professionel finish med 8
forskellige trådfarver
Den enestående kvalitet og holdbarhed fra industrimaskinerne er samlet en kompakt krop.
QVP SAI skaber farvestrålende broderier med perfekt finish med kraft og viden fra Tajimas stærke
forankring i industriproduktion

Let at betjene med det enkle touchpanel
Selv nybegyndere inden for broderikunsten vil hurtigt lære at
betjene touchpanelet og klargøre maskinen til brodering.

“TAJIMA Writer PLUS” et gratis software til dine broderidata.
Du kan hurtigt skabe orginale produkter ved at kombinere bogstaver med dit eksisterende design. Hvis du
tilslutter QVP SAI til en computer, bliver det muligt for dig at sende broderidata direkte til din maskine. Tajima
Writer PLUS læser stort set alle broderi-filtyper der findes på markedet! (se filtyper specificeret på bagsiden)

Exceptionel hurtig
QVP SAI kan sy med 800 sting i minuttet, og som noget særligt
fastholder maskinen den høje fart igennem hele
broderingsprocessen.

Broderirammer og magnetisk påsætning
Du kan tilkøbe flere former for rammer til dine broderiprojekter. Stor rørformet ramme, lille rørformet ramme,
samt rammer til kasketter, sko og en magnetisk ramme.

Forbedre dit produkt og brand med broderi
En broderimaskine med fremragende holdbarhed, som tilbyder den høje broderikvalitet som
efterspørges af top brands.

Den enestående kvalitet og holdbarhed fra industrimaskinerne er samlet en kompakt krop.
QVP SAI skaber farvestrålende broderier med perfekt finish med kraft og viden fra Tajimas stærke
forankring i industriproduktion

Stor rørformet ramme
Broderiengsplads
D: 200mm x B: 300mm

Lille rørformet ramme
Broderingsplads
D: 100mm x B: 100mm

