PE-Design 10

PERSONAL EMBROIDERY DESIGN SOFTWARE SYSTEM

USB beveiligings
dongle

PE-Design 10
Vergroot uw creativiteit en ontwerp de
prachtigste borduurmotieven met onze
zeer uitgebreide en gebruiksvriendelijke
borduursoftware.

• 130 Lettertypen
• Gebruiksvriendelijke toepassingen en
mogelijkheden
• Nieuwe functies
(kettingsteken, netvulsteken, verschillende
steekrichtingen en nog veel meer)
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Beveiligingsdongle

Gebruike

• USB beveiligingsdongle
• Compact en handzaam
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Functies
• Kettingsteek
• Net-opvulsteek
• Verschillende
steekrichtingen
··· en nog veel meer!
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• Advies instelling
• Importeren van
EMF en SVG
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Nieuw!
Inhoud
• 130 Lettertypen
• 5 nieuwe kleine lettertypen
(6 mm of kleiner)
• Verbeterde organisatie van de opslag
van borduurmotieven; per categorie
• 30 Photo Stitch afbeeldingen
• 30 Photo Stitch PES borduurbestanden

Geniet van de nieuwe en verbeterde functies van PE-Design 10
PE-Design Next

PE-Design 10

Algemeen
Card reader

PE-Design
USB Dongle

USB-dongle vervangt card reader als beveiligingsapparaat

Cd

PE-Design
USB Dongle

Het installatie programma bevind zich op de USB dongle

-

ü

Borduurbestanden worden als afbeelding weergegeven in de Windows® Explorer

-

ü

240 x 360 mm zonder opnieuw in te spannen

-

ü

Per opvulling kunnen diverse steekrichtingen worden opgegeven

ü

Mogelijkheid om refentiepunten voor de steekpatronen te wijzigen; meer decoratieve effecten.

PhotoStitch™-conversie

ü

ü

Nieuwe maskers en kleurinstellingen

Borduurvolgorde optimaliseren

-

ü

Verminderen van het aantal garenwisselingen.

-

ü

Steekpatronen omzetten in buitenlijnen en omrandingssteken.

-

ü

Splits een deel van het borduurmotief af, binnen specifieke punten.

-

ü

Steekpatroon in twee delen splitsen & twee steekpatronen samenvoegen tot één geheel.

Contouren en omrandingen splitsen en combineren

-

ü

Een contour of omranding in twee patronen splitsen en twee contouren tot één vorm
samenvoegen

Steekdichtheid instellen

ü

ü

Voor een betere dekking voor 3D en borduurmotieven verwerkt met puffy foam

Kettingsteek

-

ü

Extra lijnsteektype

-

ü

Extra variatie voor het vullen van gebieden

-

ü

Kleur, steektype en instellingen overzetten naar een geselecteerd borduurmotief.

-

ü

Importeren van borduurmotieven als steken en contouren.

Ingebouwde lettertypen

95

120

Tussenruimte en grootte van de letters zijn aangepast

Ingebouwde kleine lettertypen

5

10

6 mm of kleiner en duidelijk leesbaar.

Meer dan 800

Meer dan 1.000

16

46

12

42

30 borduurmotieven toegevoegd

Gebruikersinterface werkbalk

ü

ü

Duidelijke weergave, functies zijn met één klik te gebruiken.

Gebruikersinterface Ontwerpbibliotheek

ü

ü

Overzichtelijke organisatie van opslagbibliotheken; per categorie

Gebruikersinterface met kleurgradaties

ü

ü

Eenvoudig bewerken van patronen met kleurgradaties.

Gebruikersinterface patroonpunten

ü

ü

Eenvoudig patronen aanpassen

Naam van ingebouwde lettertypen

-

ü

Eenvoudigere verwijzing naar lettertype

-

ü

Filteren om bepaald lettertype in lijst weer te geven.

ü

Advies voor voorgeprogrammeerde lettergrootte

Contextmenu's openen door rechtsklikken

ü

ü

Sneller menu's oproepen door rechtsklikken

Opstartwizard

ü

ü

Gewenste functies en bestanden met één klik oproepen

Instelling stofsoort

-

10 instellingen
ü

Tool om borduurpatronen uit te lijnen

Matrixkopie

ü

ü

Kopieën maken van geselecteerde patronen op een gelijke afstand

EMF- & SVG-vectorafbeeldingen importeren

ü

EMF- & SVG-bestanden kunnen worden omgezet in borduurgegevens

Applicatie-wizard

ü

ü

Advies bij het creëeren van applicaties

Cutwork-wizard

-

ü

Advies bij het creëren van Cutwork patronen.

-

ü

Creëert cordonsteken en snijlijnen rondom de geselecteerde patronen.

-

ü

Tijdens het bewerken van een patroon, kan een deel worden weergegeven of verborgen.

ü

Niet te borduren delen van het borduurmotief weergeven of verbergen.

Weergave van totaal aantal kleuren/kleurwisselingen.

ü

ü

Kan worden ingesteld voor het geselecteerde object.

Link functie

ü

ü

Rechtstreeks aansturen van meerdere borduurmachines (afhankelijk van type
borduurmachine)

Beveiliging
Programma installatie
Weergave borduurbestanden (PES) in Windows® Explorer
Nieuw borduurraam afmeting (240 x 360 mm) toegevoegd
Steekrichtingen bepalen
De referentiepunten van het steekpatroon verplaatsen

Steekpatronen omzetten naar contouren
Split Outline-tool
Steekgegevens splitsen en combineren

Net-opvulsteek, zigzagnet-opvulsteek
Functie "Eigenschappen overnemen"
Ontwerpen importeren naar de functie Layout & Editing van het Design Center, als
vorm/rand borduurmotieven
Inhoud

Ingebouwde borduurmotieven
Photo Stitch-afbeeldingen
Photo Stitch-borduurmotieven

Meer dan 1000 ingebouwde borduurmotieven in diverse thema's.
30 afbeeldingen toegevoegd

Gebruikersinterface

Lettertypen filteren
Informatie over aanbevolen minimale lettergrootte

Richtingslijnen

Wizard voor geborduurd patchwork
Weergeven/verbergen delen van het gehele patroon
Weergeven/verbergen van niet te borduren objecten in dialoogvenster naaivolgorde

Minimale computervereisten
Controleer voordat u de software installeert of uw computer aan de volgende vereisten voldoet.

Steekinstellingen veranderen op basis van het stoftype voor het meest optimale resultaat.

PE-Design 10
Pakket inhoud

Borduurgaren*
*Moet apart worden gekocht

Computer: IBM-PC of compatibele computer
Besturingssysteem: Windows Vista®, Windows® 7/8/8.1
Processor: 1 GHz of hoger
Geheugen: 512 MB (1 GB of meer wordt aanbevolen)
Vrije ruimte op de harde schijf: 300 MB
Monitor: XGA (1024 x 768), 16-bit kleuren of hoger
Poort: 2 beschikbare USB-poorten
Internetverbinding: Nodig voor upgrade

Upgrade voor PE-Design 5/6/7/8/Next
De upgrade bevat de volgende items

USB-beveiligingsdongle
Gebruiksaanwijzing (meegeleverd op USB-stick)
Installatie instructies
Breng voor meer informatie een bezoek aan uw erkende Brother dealer of surf naar www.brothersewing.eu.

Brother beschikt over een ruim assortiment
borduurgarens in o.a. metallic en huidskleur.

Contact:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel
www.brothersewing.eu

Windows® en Windows Vista® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. Alle andere merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van respectievelijke bedrijven.
De specificaties zijn correct bij het ter perse gaan. Printed in Germany 2014.10. #PED10_NL

Functies

