
 

Pret 7.000 LEI 

 
 

 
Obiectele ȋmpodobite prin broderie dau o nota aparte articolului respectiv şi vă scot ȋn 

evidenţa stilul personal. Cu JANOME 500E e foarte usor să ȋnfrumuseţezi decoraţiunile 

pentru casă, articolele de ȋmbrăcăminte sau alte accesorii, doar prinzi materialul ȋn 

gherghef şi apeşi o tasta. JANOME 500E este cea mai avansată maşină specializată 

doar pentru broderie. JANOME 500E face totul, tu schimbi doar aţa. 

Specificaţiii tehnice: 

 Aria maximă de brodare 20 x 28 cm 
 viteza de brodare 860 ȋmpunsături/minut 

 controlul tensionării atei se face computerizat automat 
 unelte de tăiere de fir automat 

 senzor de fir (superior & spon) 
 160 de modele ȋn memorie 

 6 fonturi cu alfabet complet (3 englezeşti + 3 ruseşti) 

 modul de monograme cu 2 şi 3 litere 
 ecran LCD cu tehnologie touch-screen 5” mm 

 slot USB 
 schimbarea paletei de culori ȋn funcţie de producătorul favorit: Janome 

Polyester, Janome Acrylic, Robison-Anton Rayon, Robison-Anton Polyester, 
Madeira Polyneon, Mettler Poly Sheen, Jenny Haskins Rayon, Gutterman Rayon. 

 poziţionare editabilă tip „drag & drop” 
 redimensionare a modelului ȋntre 80% şi 120% cu rata de 1% 

 rotirea modelului cu 1˚ pană 360˚ 

 oglindire verticală sau orizontală 
 2 gherghefuri ȋn dotarea standard: 

 1 bucata 20×28 cm care poate fi si magnetic, 

 1 bucata 20×20 cm, 
 simularea conturului de brodare 

 reglarea şi salvarea setărilor personale ale ecranului de lucru 
 funcţie zoom 
 meniu ȋn 13 limbi 

 indicator de timp 
 contor pentru numărul de ȋmpunsături 

 senzor de fir superior rupt şi picioruş presor 
 sistem de transport al gherghefului cu rulmenţi de mare precizie 

 graifer orizontal rotativ cu sistem de tăiere a aţelor 
 ȋnfilator automat pentru introducerea firului in ac 



 butoane plasate ȋn zona de coasere pentru: start/stop, poziţionare cu ac sus/jos 

 bobinator cu oprire automată 
 rotită pentru controlul manual al tensionării firului superior 
 posibilitatea ridicării piciorusului de brodare ȋn poziţie foarte înaltă 

 iluminare a zonei de brodare din 3 locuri cu 5 led-uri 
 dimensiune masina: L= 60 cm; l= 45 cm; H= 33 cm 

 sistem ac HAx1 (130/705H) 
 mâner retractabil pentru transport 

 husă de protecţie, alimentare 220V. 
 


