
Decor Computer 2030 er en elektronisk maskin med svært god sy komfort og som tilbyr de 30 
mest populære sømmene inkludert 3 automatiske 1-trinns knapphull. Høyt verdsatt kurs- og reise-
symaskin og dessuten en meget rimelig symaskins modell. 

Unik transportering av stoff
Janomes unike brede 7-delte SFS transporteringssystem er en 
klar vinner ved søm i plast, skinn, skai, båtkapell og ved quilting. 
Opplyst arbeidsområde med skyggefri belysning bestående av 
hvite LED lysdioder.

Sømmer
Sømvalg skjer med knapper og søminformasjon vises på den 
opplyste LCD trykkskjermen. Velg mellom 30 av de mest populære 
sømmene. Stingplaten har målemarkeringer. 

Komfort
Med på kjøpet følger det også med enhånds nålitreder, hastig-
hetskontroll, start/stopp knapp for søm uten fotpedal, nål opp/ned 
funksjon for valg av nålstopp oppe eller nede. 

Standard tilbehør
Blant standard tilbehør vil vi fremheve at følgende følger med på 
kjøpet: standardfot med svart knapp, overlockfot, glidelåsfot (med 
dobbel feste for søm av glidelås med profesjonelt resultat), appli-
kasjonsfot, blindstingfot og automatisk 7 mm bred knapphullsfot. 

Janome tilbyr deg en moderne elektronisk maskin, av høyeste kva-
litet med 5-års full garanti, praktisk og til en utrolig rimelig pris. 

Modellspesifikasjon DC2030
Klassifikasjon Elektronisk symaskin (Gruppe 3)

Form Friarm

Innebygde sømmer 30 inkl. 3 stk 1-trinns knapphull

Monogram -

Maks. stingbredde 7 mm

Maks. stinglengde 5 mm fremover, 4 mm bakover

Spolesystem Liggende

Maskinstørrelse B:406/H:298/D:184 mm

Minnebanker -

Vekt 5,6 kg

Start/stopp knapp Ja

Syhastighet 70-700 spm med start/stopp
70-820 spm med fotpedal

Sømoversikt På frontpanelet

Søm- og funksjonsvalg LCD skjerm, viser stingbredde og lengde, 
sømnr. og anbefalt trykkfot

Festesømknapp Ja

Makshastighetskontroll Ja

Tvillingnål knapp -

Nål opp/ned knapp Ja, oppe som standard

Nålbeskyttelse -

Regulerbart trykkfotspress -

Ekstra høyt trykksfotsløft Ja

Trykkfot sikkerhetssensor -

Transportørsystem SFS, 7-delt

Transportørsenkning Ja

Trådklipper -

Innebygd nålitreder Innebygd enhånds

Belysning av syområdet Hvit LED lyskilde

Standard trykkføtter Sik-sakfot (montert på maskinen), auto, 
knapphullsfot, overlockfot, glidelåsfot, 

applikasjonsfot, blindfaldsfot.

Standard tilbehør Spoler 4 stk, skruverktøy,
rengjøringsbørste, sprettekniv, nålbrev, 

snellestopper liten og stor, ekstra 
snelleholder og snellepinne, trådsnellefilt, 
strømkabel, fotpedal, mykt støvdeksel, 

instruksjonsbok.

Decor Computer 2030
Perfekt for kurs og reise

•  Sy-, hobby og skolemaskin (gruppe 3)
•  30 nyttesømmer inkl. 6 st auto ett-trinns knapphull
•  Ekstra høyt trykkfotsløft
•  SFS Plus undertransportørsystem
•  Trykkfotsensor
•  Justerbart trykkfotpress
•  Enhånds nål-i-treder
•  Enhånds trådkutter
•  5 års fullgaranti



Art. nr: Produkt: Pris:

808 401 003 Hard koffert (hvit) 449,00

484 701 022 Hård huv (vit) 269,00

808 818 007 Nålpute, rosa med hvite prikker. Kvadratisk feste 69,00

808 818 018 Nålpute, hvit med røde prikker. Kvadratisk feste 69,00

Ektra tilbehør til Decor Computer 2030: 

Sømoversikt
Decor Computer 2030:


