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Memory Craft 11000

Justerbar i-height™ tryckskärm
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Den största, mest färgsprakande tryckskärmen vi någonsin har
tillverkat och den enda skärm som kan höjdjusteras. Med ett tryck
på knappen flyttar du enkelt skärmen upp eller ner, till lämplig
arbetshöjd.

Robot precision
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Broderiarmen rör sig med unik precision som
aldrig tidigare har varit möjlig. Vi har uppnått denna
precision med hjälp av att använda teknologin som är
utvecklad för industrirobotar.

Extra stort arbetsutrymme
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Användarvänliga och tidsbesparande
egenskaper
Memory Craft11000
innehåller mängder med
egenskaper som gör det
både enklare och snabbare
att sy, programmerbart
trådklipp, oberoende
undertrådsspolning,
automatiskt nålträdare och inte minst knälyft.
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Intensiv belysning
Ett speciellt klart, vitt ljus
från ljusdioder belyser
arbetet från olika vinklar.
Till och med mörka tyger
blir enklare att se.
Arbetsytan blir upplyst där
du behöver det mest.
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När tryckskärmen justeras till sin högsta position, får du
ett arbetsutrymme på över 234mm till höger om nålen.
Detta ger Memory Craft 11000 det största syutrymmet
och friarmen på marknaden.

Inbyggd kreativitet
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Den största kvadratiska
broderiramen
Kvadratiskt är den bästa formen för broderidesign och
Memory Craft 11000 har den största kvadratiska ramen på
marknaden som är 200 x 200mm. Standardramen mäter
126 x 110mm. Du har dessutom Macroramen som är hela
280 x 200mm och den unika friarmsramen 50 x 50mm.
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Överlägsen datakommunikation

Kraftfulla redigeringsverktyg

Import och export
av broderidesign
via direkt PC
koppling, ATA PC
kort (extra tillbehör),
USB minne (extra
tillbehör), USB
CD-ROM drive
(extra tillbehör) eller
trådlös överföring med
StichLink™. Tvåvägs kommunikation ger dig tillgång till broderidesignen i din PC
eller andra enheter lika enkelt som om de var sparade i din Memory Craft 11000.

Enkelt att hämta broderidesign från olika källor.
Klipp ut, kopiera, klistra in,
vänd upp och ner, rotera,
ändra storlek, zooma in
och se din layout i 3D.
Den stora i-height™
tryckskärmen ger dig klara
fina färger och gör det
enkelt att förflytta design runt på skärmen med ditt finger.
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Janome kvalitet

Kompakt maskin
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Välj bland de 307 inbyggda
sömmarna och 122
inbyggda broderi- och
quiltdesignen. Det finns
också inbyggda schabloner
och en helt ny serie med
52 sömmar som kan
redigeras, du kan skapa
unika broderidesign av helt
vanliga sömmar.

Vi har ökat broderiytan utan att göra
maskinen större. Memory Craft 11000 kräver
inga stora och klumpiga broderienheter
för att kunna brodera.
Janome är den enda som
kan erbjuda inbyggd
broderienhet, vilket gör det
snabbt och enkelt att byta
mellan sy- och broderimaskin.

Allt inpackat i den
legendariska kvaliteten,
som bara en äkta Janome
kan ge. 5 års fullgaranti och
Japansk kvalitet garanterar
dig att du får en maskin
som du kan vara stolt och
kunna glädja dig med i
många år framöver.

Memory Craft 11000
A new dimension in sewing & embroidery
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