Uma nova e incrível
experiência em bordado
Apaixone-se!

MC400E

MC500E
www.janome.com.br

MUITAS
FUNÇÔES
ESPECIAIS E
EXCLUSIVAS

MC500E

INCLUÍDO:
SOFTWARE DE COMBINAÇÃO
E EDIÇÃO DE BORDADOS

EXCLUSIVO:
alta qualidade
técnica para bordar
fontes pequenas
e executar o
microbordado

O espaço, a tecnologia
e a qualidade que você
sempre sonhou!

EMBROIDERY EDITOR

MESA EXTENSORA ESTABILIZADORA

VELOCIDADE MÁXIMA

para ampliar a área de trabalho e estabilizar o
bastidor para grandes bordados

860ppm ajustável
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DESIGN ESPECIAL PARA O RESULTADO
projetada para bordados de alta
qualidade e detalhes incríveis

- conexão direta da máquina com computador
- mesmas funções da tela da máquina
- 8 fontes de letra adicionais
- lê e abre bordados em formato JEF, JEF+, JPX com
imagem de fundo, JPX quilting e DST
- salva bordados em pendrive
- permite gerenciar bordados da máquina e do
computador

CHAPA DA AGULHA COM SISTEMA DE PASSAGEM FÁCIL
DE LINHA DA BOBINA

Evita erro e facilita a passagem da linha da bobina
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ÁREA MÁXIMA DE BORDADO
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28cm x 20cm

BASTIDORES INCLUÍDOS

- Bastidor 28 cm x 20cm com clipes magnéticos
- Bastidor 20cm x 20cm

3
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160 BORDADOS NA MEMÓRIA

incluindo 1 CD com 30 desenhos
adicionais para bastidor 28 x 20cm
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11 FONTES DE LETRA

3 fontes na máquina e
8 fontes no software incluído

15

2
6
4

3

16
EDIÇÃO AVANÇADA NA TELA

- combinação de desenhos e letras
- monograma multicolorido
- duplicar, rotacionar, apagar
- função zoom detalhado
- espelho vertical e horizontal
- função centralizar automático
- função layout de moldura
- função redimensionar 20%
- monograma em arco para letras, desenhos de
costura e bordas
- bordar em cor única
- alterar cores do bordado
- alterar sequência de bordado
- combinar cores de bordados duplicados e
consecutivos
- função traçado simples, com alinhavo e com
alinhavo duplo
- ajuste fino de posição e ângulo do bordado
- reposicionamento da agulha após início do
bordado
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CORTE DE LINHA AUTOMÁTICO

Sistema avançado com ajuste
para desligar o corte, programar
o tamanho da linha de salto e
obedecer os comandos do arquivo
de bordado externo
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ILUMINAÇÃO EM LED

6

NOVO PASSADOR DE LINHA

novo sistema prático e eficiente para
passar a linha na agulha com ícone
de posicionamento preciso

5 lâmpadas em 3 lugares
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NOVO GUIA DE LINHA PROFISSIONAL
previne torção da linha e deixa a
tensão da linha mais estável
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TECLAS DE ACESSO RÁPIDO

PANTÓGRAFO À DIREITA

9
ENCHEDOR DE BOBINA AUTOMÁTICO

com sistema de ajuste da velocidade
para linhas difíceis
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PAINEL LCD COLORIDO TAMANHO 5”
muito mais cor para visualizar e
editar combinações de bordados

acesse todas as funções, ajustes e
bordados diretamente pelas teclas
rápidas

mais espaço de trabalho à direita da
agulha, ideal para posicionamento de
grandes projetos de quilting

15
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BASE ESTÁVEL E ROBUSTA

estrutura interna de metal reforçado
para mais estabilidade e menor ruído

TECLA DE SEGURANÇA
CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA

ajuste a máquina de acordo com as
suas necessidades específicas

bloqueia as funções da máquina
para passagem de linha na agulha
e para proteção na troca de agulha,
caixa da bobina e manutenção

LIBERDADE
PARA CRIAR

MUITAS
FUNÇÔES
ESPECIAIS E
EXCLUSIVAS

MC400E

SISTEMA DE PASSAGEM FÁCIL DE LINHA DA BOBINA

EXCLUSIVO:
alta qualidade
técnica para bordar
fontes pequenas
e executar o
microbordado

Alta qualidade e
tecnologia para bordar
lindos projetos!

VELOCIDADE MÁXIMA

Evita erro e facilita a passagem da linha da bobina

860ppm ajustável

BASTIDOR INCLUÍDO

- Bastidor 20cm x 20cm com clipes
plásticos simples
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DESIGN ESPECIAL PARA O RESULTADO
projetada para bordados de alta
qualidade e detalhes incríveis

2
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ÁREA MÁXIMA DE BORDADO
20cm x 20cm

16
EDIÇÃO AVANÇADA NA TELA

13

3
160 BORDADOS NA MEMÓRIA

incluindo alfabeto florido, desenhos
pequenos, bordados de bracelete e
bandeirolas comemorativas
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3 FONTES DE LETRA EM 3 TAMANHOS
Script - Cheltenham - Block
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ACESSÓRIOS INCLUÌDOS
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porta-carretéis, caixa da bobina especial,
agulhas, tesoura e muito mais

CORTE DE LINHA AUTOMÁTICO

Sistema avançado com ajuste
para desligar o corte, programar
o tamanho da linha de salto e
obedecer os comandos do arquivo
de bordado externo

- combinação de desenhos e letras
- monograma multicolorido
- duplicar, rotacionar, apagar
- função zoom detalhado
- espelho vertical e horizontal
- função centralizar automático
- função layout de moldura
- função redimensionar 20%
- monograma em arco para letras,
desenhos de costura e bordas
- bordar em cor única
- alterar cores do bordado
- alterar sequência de bordado
- combinar cores de bordados
duplicados e consecutivos
- função traçado simples, com alinhavo
e com alinhavo duplo
- ajuste fino de posição e ângulo do
bordado
- reposicionamento da agulha após
início do bordado
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ILUMINAÇÃO EM LED

6
PRÁTICO PASSADOR DE LINHA

facilita a passagem da linha
na agulha com sistema de
posicionamento preciso da agulha

1 lâmpada em 1 lugar

7
NOVO GUIA DE LINHA PROFISSIONAL
previne torção da linha e deixa a
tensão da linha mais estável

13

11

TECLAS DE ACESSO RÁPIDO

PANTÓGRAFO À DIREITA

9
ENCHEDOR DE BOBINA AUTOMÁTICO

com sistema de ajuste da velocidade
para linhas difíceis

12

10
PAINEL LCD COLORIDO TAMANHO 5”
muito mais cor para visualizar e
editar combinações de bordados

acesse todas as funções, ajustes e
bordados diretamente pelas teclas
rápidas

mais espaço de trabalho à direita da
agulha, ideal para posicionamento de
grandes projetos de quilting

14
BASE ESTÁVEL E ROBUSTA

estrutura interna de metal reforçado
para mais estabilidade e menor ruído

CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA

ajuste a máquina de acordo com as
suas necessidades específicas

15
TECLA DE SEGURANÇA

bloqueia as funções da máquina
para passagem de linha na agulha
e para proteção na troca de agulha,
caixa da bobina e manutenção

QUALIDADE
PARA CRIAR

COMPARATIVO
MC400E X MC500E

DESCUBRA A MÁQUINA IDEAL PARA
AS SUAS NECESSIDADES
MC500E

MC400E

CONHEÇA OS ACESSÓRIOS OPCIONAIS QUE VOCÊ
PODE ADQUIRIR PARA SUA MÁQUINA
Código

Nome

Foto

MC500E

MC400E

TAMANHO DA MÁQUINA

Largura 570 x Altura 350 x Profundidade 460mm

Largura 570 x Altura 350 x Profundidade 400mm

PESO DA MÁQUINA

14,3 kg

12,9 Kg

ÁREA MÁXIMA DE BORDADO

28 cm x 20 cm

20 cm x 20 cm

864403009

VELOCIDADE MÁXIMA

860ppm

BASTIDOR RE28b
- 28 x 20cm

TELA DE TOQUE

Tela LCD colorida de alta resolução

IDIOMAS PARA TELA

13 opções de idioma para a tela da máquina

BORDADOS INCLUÍDOS

160 bordados na memória + 1 CD com 30 bordados grandes para
bastidor RE28b (28cm x 20cm)

160 bordados na memória

864404000

BASTIDOR SQ20b
- 20 x 20cm

SIM

MONOGRAMA: FONTES DE LETRA

11 fontes de letra ( 3 na máquina e 8 fontes no Embroidery Editor)

3 fontes de letra na máquina

MONOGRAMA: COSTURA

102 desenhos de costura decorativa

MONOGRAM: BORDA

46 desenhos de borda

BASTIDORES INCLUÍDOS

Bastidor RE 28b - 280mm x 200mm com clipes magnéticos
Bastidor SQ20b - 200mm x 200mm

864405001

BASTIDOR RE20b
- 20 x 14cm

SIM

FORMATO DE BORDADO

Lê formatos JEF, JEF+, JPX com imagem de fundo, JPX Quilting e DST

TENSÂO DE LINHA AUTOMÁTICA

Sim, com ajuste de nivel automático e ajuste na tela pronta para bordar

PASSADOR DE LINHA NA AGULHA

Novo passador de linha com sistema de posicionamento preciso

Passador de linha tradicional com sistema de posicionamento preciso

864406002

BASTIDOR SQ14b
- 14 x 14cm

SIM

ILUMINAÇÃO EM LED

5 lâmpadas em 3 lugares

1 lâmpada em 1 lugar

NÚMERO MÁXIMO DE PONTOS

200.000 pontos em uma combinação de bordado ou bordado único

MEMÓRIA EXPANDIDA

4 MB para salvar bordados

864407003

BASTIDOR RE10b
- 10 x 4cm

SIM

200122005

CONJUNTO COM
10 BOBINAS
TRANSPARENTES

SIM

200277062

CONJUNTO COM
25 BOBINAS
ROSA

SIM

200277084

CONJUNTO COM
25 BOBINAS
AZUIS

SIM

CONEXÃO DIRETA COMPUTADOR

Sim, através do software Embroidery Editor

Não possui

Incluído software de combinação e edição Embroidery Editor

Não disponível

PORTA USB PARA PENDRIVE

Sim, para transferência de bordados

EDIÇÃO AVANÇADA NA TELA

Sim, com diversas funções de edição:

ACESSÓRIOS ESPECIAIS INDICADOS
PARA A MC500E E A MC400E
864402008 - BASTIDOR QUILTING AcuFil ASQ18b - 18 x 18cm

Bastidor SQ20b - 200mm x 200mm

SOFTWARE DE COMBINAÇÃO

ACESSÓRIOS
OPCIONAIS

SIM

NÃO É
COMPATÍVEL

Com Software AcuFil exclusivo para calcular e planejar o
Quilting incluindo mais de 80 desenhos

Rotacionar a cada 1 grau e a cada 45 graus, duplicar, mover, apagar, espelhar vertical e horizontalmente, centralizar, criar layout de moldura,
alterar cores do bordado, alterar cor de fundo, resequenciar ordem de bordado, combinar cores de bordados duplicados e consecutivos,
monogramas em arco, monograma multicolorido, posicionamento automático de monograma, bordar em cor única, função de zoom detalhado
ideal para alinhamento de bordados
AJUSTE FINO

Sim, diversos tipos de ajuste na tela de pronta para bordar:
Ajuste fino de posição e ângulo do bordado de 5.0 a 5.0mm, avanço e retrocesso de pontos, ir direto ao ponto desejado, traçado simples,
traçado com costura simples e traçado com costura dupla, ajuste da posição da agulha após início do bordado, posicionamento do bastidor
para passagem de linha na agulha, sistema de retorno automático de pontos após a quebra de linha, marca de posicionamento do bordado e
ajuste da tensão da linha para o bordado atual

CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA
AVANÇADA

AJUDA NA TELA

Sim, com diversos ajustes e controles:
Contraste da tela, Volume, Unidade de medidas, Calibração da tela de toque, Formatação da memória da máquina e pendrive, Tempo de
standby (espera, Sensor de linha superior, Luz da máquina, Modo silencioso, Mensagem de limpeza da caixa da bobina, Cor de fundo da tela,
configurações de fábrica, Tensão automática da linha ajustável, Sensor de linha restante na bobina, Velocidade máxima de bordado, Parada de
um ponto, Agrupamento de cores consecutivas, Confirmação de bastidor, Calibração do bastidor, Corte de linha avançado ajustável, Seleção da
marca da linha, Ativar e desativar a grade, Modo de recuperação do último projeto e Seleção de idioma.
Sim, para 4 funções básicas: Enchendo a bobina, Trocando a agulha, Passando a linha na máquina e Colocando a bobina.

200346007

MESA EXTENSORA

Incluída, indicada para estabilizar bordados de grandes projetos

Não incluída

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

1 Bastidor de bordado SQ20b (com gabarito)
1 Bastidor de bordado RE28b (com gabarito) e adesivo antideslizante
8 Clipes plásticos magnéticos
5 Bobinas (1 encaixada na máquina)
1 Chave de fenda (Grande)
1 Chave de fenda (para a placa da agulha)
1 Escova de limpeza
1 Tesoura
1 Conjunto de agulhas
2 Porta-carretéis grandes (1 encaixado na máquina)
2 Porta-carretéis pequenos
2 Porta-carretéis especial
1 Pino do carretel adicional
1 Caixa da bobina especial para Bordar (alta tensão)
1 Caneta Stylus do painel de toque
1 Limpador da caixa da bobina
1 Manual de instruções
1 Guia de referência rápida
1 DVD de instruções
1 Software Editor de Bordados/Guia de instalação
1 Capa plástica maleável para a máquina
1 Cabo USB
1 Cabo de energia
1 Mesa extensora

1 Bastidor SQ20b - 20cm x 20cm
8 Clipes plásticos simples
5 Bobinas (1 encaixada na máquina)
1 Chave de fenda (Grande)
1 Chave de fenda (para a placa da agulha)
1 Escova de limpeza
1 Tesoura
1 Conjunto de agulhas
2 Porta-carretéis grandes (1 encaixado na máquina)
2 Porta-carretéis pequenos
2 Porta-carretéis especial
1 Pino do carretel adicional
1 Caixa da bobina especial para Bordar (alta tensão)
1 Caneta Stylus do painel de toque
1 Limpador da caixa da bobina
1 Manual de instruções
1 Guia de referência rápida
1 CD com gabaritos dos bordados da memória para impressão
1 DVD de instruções
1 Capa plástica maleável para a máquina
1 Cabo de energia

Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.

202122001

990314109

AGULHA DE
PONTA AZUL
TAMANHO 11

AGULHA DE
PONTA ROXA
TAMANHO 14
especial para
quilting e
bordados cheios

AGULHA
DE PONTA
VERMELHA
TAMANHO 14

858402009 - PORTA CONE
PARA 2 CONES DE LINHA

859430009 - PORTA CONE
PARA 5 CONES DE LINHA
SIM

SIM

SIM

004MC15KUSBV2
- PENDRIVE 2GB
FORMATO MÁQUINA

004VIPCLOTH PANO MICROFIBRA
LIMPEZA
DA
TELA

004SLAPSTYLUS PULSEIRA DE TOQUE
STYLUS RETRÁTIL

004METALSTYLUS
- CANETA DE TOQUE
STYLUS

004VIPTINLG - LATA
GRANDE

004VIPTINSM LATA PEQUENA

