
Skapa nya broderier, redigera gamla 
eller sätt ihop �er broderier  – allt 
inom en och samma skärmbild.  Alla 
verktyg  ligger lätt tillgängliga i in-
teraktiva verktygsmenyer. 

KOMPETT PROGRAM FÖR BÅDE 
STORA OCH SMÅ ARBETEN

Janome Digitizer MBX V5.5 är ett 
komplett stygnsättingsprogram. Om 
du önskar att se egna teckningar och 
bilder förvandlas till vackra broderier 
av hög kvalitet, ska du välja Digitizer! 
Importera bakgrundsbilder och se 
Digitizer stygnsätta dem automatisk, 
eller stygnsätt manuellt själv och 
ta kontrollen ända ner till den allra 
minsta detaljen. Digitizer passar både 
för nybörjare och erfarna. Här får du 
broderier med professionell kvalitet 
varje gång  och möjligheterna är 
oändliga. 

INSIRERANDE VERKTYG OCH OÄN-
DLIGA MÖJLIGHETER

Bli  inspirerad av olika verktyg som 
applikation, cutwork, automatiska 
layouts, mängder av kontur- och 
fyllnadsstygn, rikt utval av underbara 
fonter, vackra broderier från import-
erade TrueType fonter, mönster och 
motivstämplar, automatisk skug-
gkontur/ekoquilting, dekorerade 
knapphål, SVG-�ler för skärmaskiner 
och mycket mer. 

ENKEL OCH SNABB ÖVERFÖRING 
TILL BRODERIMASKINEN

Programmet skickar broderiet direkt 
till din symaskinen via kabel eller 
Wi�. Du kan också spara direkt på 
ett USB minne och sätta den själv i 
symaskinen. Allt är anpassat symas-
kinens egenskaper och dina egna 
önskemål. 

EXPORTERA OCH IMPORTERA FILER 
I ALLA KÄNDA FORMAT

Alla kända broderiformat läses och 
skrivs i Digitizer MBX V5.5. Program-
met är därför alltid ett bra val, oavsett 
vilket symaskinmärke du har.

FULLVÄRDIG VEKTORGRAFIKPRO-
GRAMVARA INKLUDERAD 

CorelDRAW Graphichs Suite X8 SE 
ingår i Digitizer MBX V5.5. Detta är 
en komplett vektorbaserat program-
varupaket från Corel som kan köras 
direkt från Digitizer och som ett sepa-
rat program. Kombinationen av de 
två ger stor �exibilitet och gör Digi-
tizer MBX V5.5 till ett användarvänligt 
stygnsättingsprogram där vägen till 
kvalitetsbroderier är kort. Digitizer är 
också Windows-baserat och du kän-
ner igen många menyer från andra 
Windows-program.

Digitizer MBX - programvara för      
stygnsättning

KOMPLETT STYNGNSÄTTNINGSPROGRAM FÖR BÅDE STORA OCH SMÅ ARBETEN  

SAMMANFATTNING

•  Modernt gränssnitt, anpassar 
automatisk teknikerna eller 
redigeringsverktyg du väljer. 

•  Svenskt språk  tillgänglig som 
programspråk (2019/2020). 

•  Naturlig vising av broderi-
ramar för nyare modeller upp 
till 15000 visas i Digitizers ar-
betsområde. 

•  Online interaktiv hjälp, han-
dledningsvideor och instruk-
tionsböcker tillgängliga, kan 
skrivas ut. Dessa uppdateras 
och kompletteras regelbundet. 

•  Extra moduler som cutwork, 
stumpwork och korsstyng  in-
går. 

•  Uppgradering till version 5.5 
är tillgänglig i både ett och �er 
steg.

•  Uppgradering från Digitizer 
Jr. är tillgänglig. 

•  Ingen dongle

•  Öppnar bilder i format: JPG, 
PNG, PCX, WMF, EMF, EPS 

•  Öppnar de mest kända gra�k-
formaten via CorelDraw. 
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Artistic Digitizer kan installeras i båda 
operativsystemen. Detta gäller också 
för en och samma licens, så du kom-
mer inte upp i något dilemma om 
du vill byta pc.

MODERNT PROGRAM SOM TÄCKER 
MÅNGA BEHOV, LÄTT ATT LÄRA

Artistic Digitizer är ett modernt 
program med innovativ design och 
många verktyg du kan känna igen 
från de mest använda professionella  
program för grafisk design. Det up-
plevs intuitivt, och  du kan skapa 
broderier av hög kvalitet på kort tid. 

PROGRAMMET INNEHÅLLER MER 
ÄN 60 PROGRAMVIDEOR

Detta är programmet för dig som 
gärna använder kreativiteten på fler 
hobbys. Förutom alla möjliga stygn

sättingsfunktioner hittar du här topp 
verktyg anpassat skärmaskiner. Du 
kan skapa dina personliga skärfiler 
och schabloner av olika slag så som 
stensiler till frihandsquilting och 
mallar för påstrykning av kristaller. 

Programmet har moderna verktyg 
för teckning och vektorgrafik, så bra 
att  de har ett högt värde i sig. Dessa 
verktygen kan anpassas för både din 
egen preferenser och det enskilda 
projektet.

MED BILDER SOM UNDERLAG SLÄPPS 
KREATIVITETEN LÖS

Importera dina cliparts eller välj  från 
allt material som följer med. Artistic 
Digitizer låter dig välja med vad du 
önskar att göra med bilden;  broderi, 
konturbroderi, mall för skärmaskin, 
vektorgrafik osv. Du kan låta Artistic 
Digitizer göra hela jobbet automatisk 
eller gå vidare med alla tänkbara 
redigeringar och ändringar. Självklart 
kan du också skapa dina egna design 
helt på egen hand, både med och 
utan bild i bakgrunden.

Artistic Digitizer - programvara för  
stygnsättning

ETT OCH SAMMA PROGRAM FÖR BÅDE MS WINDOWS® OCH MAC OS®  

SAMMANFATTNING

•  Samma program används för flera hobbyaktiviteter; brodering, quilting, scrapping och skärmaskiner 
generellt, kristallarbete, grafisk design osv.

•  «Dual platform»; kör Janome Artistic Digitizer på både Mac och Windows pc

•  Mer än 60 instruktionsvideor tillgängliga

•  Modernt gränssnitt med professionella ritverktyg

•  Ingen dongle, enkel in- och utlogging från datorn

•  Öppnar alla de vanligaste broderi-, bild- og vektorgrafikformaten

•  Skriver till alla de vanligaste använda broderiformaten

•  Uppgradering från Artistic Jr. till fullversion finns tillgängligt

104 

SYMAGASINET 22/2019




