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9900

Funções Especiais para
costurar e bordar!

ÚNICA COMO

Especificações da máquina:
Tamanho com unidade de bordado:
L 475 x A 316 x P 336 mm
Tamanho sem unidade de bordado:
L 475 x A 316 x P 223 mm
Área de trabalho: 210 x 120 mm
Braço Livre/Comprimento da base:
100 mm
Peso com a unidade de bordado: 13,8 kg
Peso sem a unidade de bordado: 10,4 kg
Molduras do painel: removível em cor vermelha, azul
e branco pérola
Velocidade máxima de costura: 1.000 ppm
Velocidade máxima de bordado: 800 ppm

Diversão

Suas funções
favoritas para
costurar, bordar
e ir mais além...

Espaço para Corte de linha: 3 - 30mm
175 Desenhos de bordado na memória
200 tipos de pontos, incluindo 6 caseados
de botão
3 monogramas em 2 ou 3 letras, com
caracteres europeus, Bordas e Desenhos
de costura
Largura máxima do ponto (ziguezague):
9mm
Comprimento máximo do ponto: 5mm
Chapa de agulha de troca rápida: incluídas
chapas de agulha para Ponto Reto e Ponto ZigueZague
Memória interna para bordados: até 3MB
13 idiomas para tela

Tela colorida de LCD de toque: W 62.8 x H 110.9
mm 65.536 cores

Joelheira: ajustável

Iluminação: 5 lâmpadas de LED em 3 áreas

Enfiador de linha na agulha

Porta USB: Tipo A

Corte de linha integrado na lateral da
máquina

AcuGuide™ Automatic Cloth Guide
Tamanho máximo do bordado (área de
bordado):
170 x 200 mm
Bastidores incluídos: 170 × 200 mm, 140 × 140 mm
com clipes magnéticos
Posição do Bastidor ajustável para o centro
Edição de Bordado: Mudança de tamanho, Função
Duplicar, Rotacionar, Monograma em Arco, Agrupamento de
Cores, Arrastar e Soltar, Zoom, Traçado, Cor do Usuário
Até 200.000 pontos por bordado
Características podem ser alteradas sem prévio aviso.

Enchedor de bobina com sistema de corte
Lançadeira Horizontal
Dentes de transporte com 7 áreas de
contato
Controle de velocidade manual
Calcador com dois níveis de altura
Calcador de encaixe direto
Pedal de Controle Extra-largo
Capa Protetora de Tecido Semi-rígida

Acredite na sua criatividadee

Janome do Brasil Comércio de Máquinas Ltda.

SAC (11) 3675-6754
sac@janome.com.br

Rua Padre Antônio Tomás, 159 - Água Branca
CEP 05003-010 São Paulo - SP

Junte-se a nós!
www.janome.com.br

facebook.com/janomedobrasil
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A máquina Janome modelo 9900 é
uma das raras máquinas que permitem
que você expresse sua criatividade em
qualquer direção que imaginar!
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Você pode expressar seu humor
mudando a moldura do painel da
máquina.
200 tipos de pontos,
incluindo 6 caseados de
botão, travete e cerzido.

Hoje eu estou tão...
Para ser realmente criativa, você precisa estar
na cor certa! Sua 9900 oferece três opções de
moldura para o painel para que a máquina
acompanhe seu humor!

Todas as 65.536
Cores
do Arco-íris
A alta resolução da tela de toque é algo
que vale a pena conhecer! Maior e com
cores mais vivas, é muito mais fácil de
ver o que você está criando.
Brilho, gama de cores e
interatividade fazem da 9900 um
sucesso para costurar e bordar!

Mais rápida e
eficiente!
A nova geração de processador interno
da máquina 9900 (o cérebro da
máquina) é 4 vezes mais rápido.

Brilho

As melhores características e funções reunidas
para bordar, costurar roupas, decoração para casa,
artesanato, patchwork e muito mais.

A 9900 tem tudo o que você precisa para costurar e
bordar muito fácil de usar, pois sua tecnologia foi
desenvolvida para você se divertir!

Tudo em uma máquina que tem o tamanho ideal
para qualquer espaço.

A Janome é conhecida mundialmente por seu
design intuitivo, que permite que você use a
sua criatividade assim que tirar a máquina da
caixa.

A 9900 é uma máquina de bordar precisa, que tem
uma unidade de bordado mais estável. A excelente
qualidade do ponto permite bordar em tecidos finos!

Personalize com
combinações exclusivas de
ponto. Mais de 20 pontos
podem ser espelhados
horizontalmente. Salve
seus pontos favoritos com
a largura e o comprimento
que você deseja.

Funções de costura com
passo a passo na tela.

A chapa da agulha da 9900
possui diversas guias de
costura, incluindo linhas
em ângulo para auxiliar a
posicionar o tecido exatamente
na posição desejada.
O novo sistema de passagem
de linha da bobina é mais fácil
e rápido de usar.

Se expresse em pontos!
Para criar um efeito metálico
especial combinamos Pontos de
Costura com Pontos de Bordado.
1.	USE O TRAÇADO
NO BASTIDOR
PARA DEFINIR
A ÁREA DE
COSTURA.

2.	SELECIONE UM PONTO
DE COSTURA NORMAL ,
ROTACIONE E DUPLIQUE-O.

3.	ADICIONE UM DESENHO
DECORATIVO DE BORDA.

É rápida, costura em até 1000 pontos por minuto!
E é especialmente silenciosa.

Os detalhes importam...
Quem adora costurar e bordar é apaixonado pelos detalhes nos seus
projetos... e nas suas máquinas.
Você vai amar as novas facilidades , como o sistema do enchedor de
bobina com corte, a iluminação mais eficiente e à prova de sombra, o
novo sistema de passagem de linha da bobina e chapa de cobertura
inovadora, além da atualizada ajuda na tela da máquina.

Função para
costura com
agulha dupla,
para criar pontos
mais bonitos e
decorativos!

O novo sistema de chapa
de agulha de troca rápida
permite mudar da chapa de
ponto reto para a chapa de
ziguezague com um toque
no botão.

4.	A 9900 COSTURA
CRIATIVIDADE
EM LINHAS
METÁLICAS COM
RESULTADO
DESLUMBRANTE!

Como criars
bordado
maravilhosos

Ajuste fino da posição
do bastidor após
prender o tecido
Use as setas para mover o bastidor para a
posição ideal para o seu projeto.
Esta função ajuda a posicionar trabalhos
grandes que são bordados em partes.

Crie seu design
diretamente na tela
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A 9900 é um modelo único e diferenciado, que possui
um sistema de bordado fácil de encaixar e retirar. Permite
até mesmo costurar sem precisar remover a unidade de
bordado.
A unidade de bordado é mais precisa e estável, transformando sua
experiência de bordar em algo único e maravilhoso!
Você pode criar bordados detalhados e precisos, com monogramas
que vão se deestacar nos seus projetos. Grandes bordados em
múltiplos bastidores ficam muito mais fáceis de fazer e com resultado
surpreendente!
As funções avançadas de edição diretamente na tela permitem criar o
projeto ideal mais rápido e fácil. E com a memória extendida você pode
criar bordados com até 200.000 pontos.

Descubra oudme
novo univers spara
oportunidadceriações
suas

Você pode mover, aumentar,
diminuir, copiar, colar, rotacionar,
alterar cores e muito mais.

Criatividade

Uma característica que você vai
amar é o agrupamento de cores, que
reduz o número de trocas de linhas exclusividade JANOME.
Veja como nosso bordado mudou de
20 trocas de linha para apenas 5!

1.	CRIE O DESIGN.

Bordados novos e
exclusivos
A 9900 tem 175 desenhos na memória,
2. O BORDADO
PROGRAMADO ESTÁ
COM 20 TROCAS DE
LINHA.

3.SELECIONE
A FUNÇÃO DE
AGRUPAMENTO DE
CORES
(EXCLUSIVO JANOME).

4. PRONTO PARA
BORDAR COM APENAS
5 TROCAS DE LINHA.

5.	PREPARE O TECIDO
E BORDE.

incluindo designs exclusivos assinados pela
Jane Spolar.
Você também pode usar um pendrive para
transferir novos desenhos.

