
Unik transport af stof
Janomes unikke bredde 7-delte SFS transportørsystem er en klar 
vinder ved syning i plast, skind, ruskind, sejldug og til quiltning. 
Oplyst arbejdsområde med skyggefri belysning af hvide LED 
dioder.

Sømme
Sømvalg sker med knapper og søminformation vises på den oplys-
te LCD trykskærm. Vælg imellem 30 af de mest populære sømme. 
Stingpladen har målmarkeringer.
.
Komfort
Oven i købet følger endda en enhånds nåletråder, hastighedskon-
trol, start/stop knap til syning uden fodpedal og nål op/ned funktion 
for at vælge om nålen skal stoppe oppe eller nede.

Standard tilbehør
Blandt standardtilbehøret vil vi gerne pointere at følgende med-
følger: Standardfod med sort knap, overlockfod, lynlåsfod (med 
dobbeltfæste til syning af lynlås med professionelt resultat), appli-
kationsfod, blindstingsfod og automatisk 7 mm bred knaphulsfod. 
Janome tilbyder dig en moderne elektronisk maskine, i højeste 
kvalitet med 5-års fuldgaranti, praktisk og utrolig prisgunstig.

Modelspecifikation DC2030
Klassifikation Elektronisk symaskine (Gruppe 3)

Form Friarm

Indbyggede sømme 30 inkl. 3 stk. 1-trins knaphuller

Alfabeter -

Max. stingbredde 7 mm (71 nålepostioner)

Max. stinglængde 5 mm frem, 4 mm tilbage

Spolesystem Liggende

Maskinstørrelse B:406/H:298/D:184 mm

Hukommelsesbanker -

Vægt 5,6 kg

Start/stop knap Ja

Syhastighed 70-700 spm. med start/stop
70-820 spm. med fodpedal

Sømoversigt På frontpanel

Søm- og funktionsvalg LCD skærm, viser stingbredde og –
længde, sømnummer og anbef. trykfod

Hæfteknap Ja

Hastighedsgreb Ja

Tvillingnål knap -

Nål op/ned knap Ja, oppe er standard

Nålebeskyttelse -

Regulerbart trykfodstryk -

Ekstra højt trykfodsløft Ja

Trykfods sikkerhedssensor -

Transportørsystem SFS, 7-delt

Transportørsænkning Ja

Trådklip -

Indbygget nåletråder Indbygget enhånds

Belysning af syområde Hvid LED pære

Standard trykfødder Zig-zagfod (monteret på maskinen), 
auto knaphulsfod, overlockfod, 

lynlåsfod, applikationsfod, 
blindstingsfod

Standardtilbehør Spoler 4 stk., skrueværktøj, 
rengøringsbørste, opsprætter, nålebrev, 

trådrullelåg lille og stort, ekstra 
trådrulleholder og –pind, trådholderfilt, 

strømkabel, fodpedal, blød hætte, 
instruktionsbog.

Decor Computer 2030
Perfekt til kursus og rejse
Decor Computer 2030 er en elektronisk maskine med rigtig god sykomfort. Maskinen byder på de 
30 mest populære sømme inkl 3 automatiske 1-trins knaphuller. Højt værtsat kursus- og rejsesy-
maskine og desuden en meget rimelig symaskine model.

•  Sy- og quiltemaskine (gruppe 3)
•  30 sømme inkl. 3 stk. 1-trins knaphuller
•  7 mm bredde sømme
•  Nåletråder
•  Syhastighed 800 sting pr. minut
•  SFS Plus transportørsystem
•  Lille med lav vægt, perfekt kursus- og rejsemaskine
•  5 års fuldgaranti



Art. nr: Produkt: Pris:

808 401 003 Sybord 400x280 mm (hvid) 329,00

484 701 022 Hård hætte (hvid) 219,00

808 818 007 Nålepude, rosa med hvide prikker. Kvadratisk fæste 59,00

808 818 018 Nålepude, hvid med røde prikker. Kvadratisk fæste 59,00

Ekstra tilbehør til Decor Computer 2030: 

Sømoversigt
Decor Computer 2030:


