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Artistic Digitizer programinė įranga

Kurkite dizainus 

naudodamiesi integruota 

grafinio dizaino įranga.

Paverskite vektorinius 

dizainus į siuvinėjimą.

Naudokite bet kuriuos „True 

Type“ arba „Open Type“ 

šriftus.

250+ jau suskaitmenintų 

šriftų.

Pilnas įrankių rinkinys raidžių 

siuvinėjimui.

Importuokite paveikslėlius ir 

naudokite juos kaip dizaino 

gaires.

Paverskite paveikslėlius į 
siuvinėjimą naudodamiesi 

„Auto Tracer“ funkcija.

Automatiškai siuvinėkite 

kryželiu.

„PaintStitch“ automatiškai 

paverčia nuotrauką į 
siuvinėjimą, atrodantį kaip 

nutapyta drobė.

Importuokite ir redaguokite 

siuvinėjimo failus.

Kurkite monogramų dizainą.

Kurkite dizainus trafaretams 

ir kirpimui.

Automatiškai išsiuvinėkite 

sagų kilpas.

Išbandykite blunkančių 

spalvų efektą gradiento 

užpildo įrankiu suliedami dvi 

ar daugiau figūrų.

Vienu žingsniu paruoškite 

bet kurį dizainą ar objektą 
siuvinėjimui adinuke.

Pilnos redagavimo ir 

transformavimo galimybės.

Pagrindiniai ypatumai:

0
0

Suderinama su „Mac“ ir „Windows“ operacinėmis 
sistemomis.

Rakto prisijungimas: Įdiekite programinę 
įrangą neribotą skaičių kartų ir 
prisijunkite bet kuriuo metu.

„Couching“: Pridėkite gylio, 
matmenų ir dramos bet kuriam 

projektui pasirinkdami 
storesnius siūlus.

Atvirkštinės raidės: Naudokite 
kartu su „Netfill“ ir „Trim“ 
funkcijomis, kad pašalinti 
atlasines siūles, kurios gali 

lengvai pasimesti ant stambių 
audinių.

„Array“: Pasirinkite vieną dizainą 
ir automatiškai padauginkite jį į 

keletą, dailiai užpildydami 
siuvinėjimo plotą.

Persipynusios Monogramos: 
Lengvai supinkite monogramos 
raides viena per kitą, sukurdami 

unikalų dizainą.

„Name Drop“: Lengvai įterpkite 
kelis pavadinimus į vieną 

krepšių, kepurių, ženkliukų ar 
marškinių logotipų dizainą.

Automatinis gėlių užpildas: 
Kurkite gražias gėlių užpildytas 

formas.

Peilio įrankis: Naudokite peilio 
įrankį, kad nukirpti dizaino dalis.

Šriftai, šriftai, šriftai: Pasirinkite 
iš „True Type“, „Open Type“ ar 
jūsų sistemos šriftų, kad sukurti 

unikalų užrašą.

Daugiau nei tik siuvinėjimas: kurkite 
failus siuvinėjimui, piešimui, 

siuvinėjimui kristalais, trafaretų 
gamybai, kirpimui. 

Gali prireikti papildomos įrangos. 

Kurkite šablonus kristalų 

aplikacijai.

Masyvo užpildas:

> Stačiakampis 

> Apskritimas 

> Kaleidoskopas

Siuvinėjimo sekos tvarkyklė 

su auto-pertvarkymu.

Platus siuvinėjimo siūlų 

spalvų pasirinkimas.

6 dygsnių tipai siuvinėjimo 

užpildui.

Atlikite iškilusį siuvinėjimą 
uždėję 3D sluoksnius.

Padalinkite objektus į 
poskyrius ir pritaikykite 

skirtingas dygsnių kryptis.

Programoje raskite daugiau 

nei 50 mokomųjų vaizdo 

įrašų.

Pilnas siuvinėjimo lankelių 

dizaino įrankis, įskaitant 

populiariausius lankelius 

rinkoje.

Galimybė naudoti kelis 

siuvinėjimo lankelius.

Automatinis programinės 

įrangos atnaujinimas.


