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Memory Craft 9450QCP
Art.nr. 9450QCP

32 495:MEMORY CRAFT 9450QCP
Janome Memory Craft Horizon 9450QCP är tillverkad till dig som älskar att sy. Du
ägnar många timmar i syrummet och vill ha det bästa. Här får du sykomfort,
funktioner och stygnutbud för att genomföra alla dina sy- och quiltprojekt. Med
Memory Craft Horizon 9450QCP får du professionellt ”industri” resultat med en
hushållsmaskin. Stort invändigt arbetsutrymme för arbete med stora projekt.
Professionell belysning över arbetsområdet och även förstoringsglas. En råkopia
av den eftertraktade raksömsfoten med raksömstygnplåt för överlägsen kontroll
vid extra svåra sömnadsmoment.
Hög syhastighet, syguide, trådklipp-pedal, automatisk lyft av pressarfoten är bara några av funktionerna som följer
med maskinen och som ger dig ett perfekt resultat. Stitch Composer – programvara för att stygnsätta egna stygn
följer också med.

LÄR KÄNNA MEMORY CRAFT 9450
STORT, 280 X 120 MM INVÄNDIGT ARBETSOMRÅDE
Memory Craft Horizon 9450QCP tillhör vår ”Horizon”-serie med det största invändiga arbetsutrymmet på hela 280 x
120 mm till höger om nålen. Perfekt för stora otympliga projekt såsom vid quiltning, hemtextil, sömnad av brud- och
festkläder eller andra projekt där extra utrymme underlättar arbetet.

ANVÄNDARVÄNLIG LCD TRYCKSKÄRM
5” LCD färgtryckskärm, där du väljer och gör personliga inställningar av vald söm. Du får all information du behöver
om varje enskild söm. Allt ifrån visuell bild, vilken pressarfot som är lämplig till sömmen samt alla
justeringsmöjligheter som finns för sömmen.
9 MM BREDA SÖMMAR MED 91 NÅLPOSITIONER
Enormt stygnbibliotek med möjlighet att sy upp till 9 mm breda sömmar. Varje enskilt stygn med unika 91
nålpositioner och 0,1 mm bredd och längdjustering, för mjuka, runda, delikata konturer. Bredden på stygnet gör dina
dekorsömmar fylligare, klarare och mer distinkta.
Välj bland 350 olika sömmar från 11 kategorier: nyttosömmar, knapphål, applikationsömmar, heirloomsömmar,
quiltsömmar, satängsömmar (förlängningsbara upp till 5 gånger), övergångsömmar, dekorsömmar, långa sömmar,
piktogram, lekfulla sömmar, bokstäver (3 typsnitt) med symboler och siffror.
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Syguiden är en syhjälp där du kan välja bland de tolv mest använda syapplikationerna. I varje syapplikation förslås
lämpliga sömmar med förinställda inställningar till din syuppgift.
Du kan välja följande syapplikationer:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sömnad
Kasta kanter
Osynliga fållar
Rullfåll
Blixtlås
Rynka
Tråckla
Knappar
Förstärkning
Applikationer
Lappteknik
Quiltning

SKAPA EGNA STYGN MED STITCH COMPOSER™
I programvaran Stitch Composer™ som följer med Memory Craft Horizon 9450QCP kan du skapa egna sömmar
eller redigera befintliga sömmar. Programmet är lätt att använda och det är enkelt att överföra stygnen till maskinen.
ENKELT ATT TRÄ MASKINEN
Det går snabbt, säkert och smidigt att spola undertråd och du får på extra mycket undertråd på de höga, djupa ”J”
undertrådsspolarna. Lägg spolen i spolkorgen, du behöver ej ”fiska” upp undertråden vilket maskinen gör själv när
du startar att sy eller brodera.
Det är även enkelt att trä övertråden. Liggande trådrulle för trasselfri och jämn transport av tråden. Kodad trådväg
och avslutningsvis halvautomatisk nålträdare för enkel trådning av nålen och för snabba trådbyten.
ENKELT STYGNPLÅTSBYTE MED ONE STEP™
Att använda rätt verktyg vid rätt tidpunkt är viktigt inom sömnad. Vid sömnad i tunna tyger eller vid quiltning, gör en
raksömstygnplåt hela skillnaden. Med vår One Step™ stygnplåtskonvertering kan du enkelt växla och använda det
perfekta verktyget för ditt projekt. Tryck bara på spaken för att ta bort stygnplåten, för att sedan knäppa en ny på
plats – det tar bara några sekunder, utan några skruvmejslar! Detta system aktiverar även en sensor som gör att
bara raksöm kan sys när raksömstygnplåten är monterad. Du behöver aldrig oroa dig för att bryta en nål! Tre
stygnplåtarna ingår som standard tillbehör: standard, raksöm och HP (industri) stygnplåt.

HJÄLPLINJER PÅ STYGNPLÅT, SPOLLUCKA OCH FRIARM
Stygnplåtarna har följande markeringar:
●
●
●
●

Centimeter och inch markeringar i förhållande till nålnedslag i mittpositon.
45, 60, 90, 120 grader (bruten linje används tillsammans med 1/4” fot O).
Nålnedslag för hörnguide 16 mm/3/8”
Inch markeringar 1/4, 3/8, 5/8.

Raksömstygnplåten har även hål anpassat 1/4” foten för lapptekniksömnad.
HP (INDUSTRI) PRESSARFOT OCH STYGNPLÅT
HP (High Professional) pressarfot och stygnplåt följer med Memory Craft Horizon 9450. Den smala foten är en
kopia av industrimaskinernas raksömsfot. Den smala foten i samarbete med stygnplåten som utnyttjar mataren
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Den smala foten passar dessutom perfekt som 1/4” fot och då speciellt unik vid sömnad av pyttesmå lappar. Den
smala foten är placerad över den vänstra delen av mataren med nålposition (0.5) som är den bästa nålpositionen i
samarbete med griparbanan för att skapa den rakaste raksömmen.
JUSTERBAR TYGGUIDE ACUGUIDE™
AcuGuide™ är en unik tygguide för exakta sömsmåner. Montera tygguiden på friarmen och justera för önskad
sömsmån. Justeringsmöjligheter mellan 1,5 mm (1/16”) till vänster om nålen till 210 mm (8 1/4”) till höger om nålen.

UPPLYST SYOMRÅDE MED HIGH LIGHT™
Fantastisk arbetsbelysning, där du behöver det som mest. Vårt ljussystem High Light™ aktiveras genom att dra den
framåt. Den justerbara belysningen riktar ljuset mot nålen, du ser stygnen tydlig och att trä nålen blir otroligt enkelt.
Tio extremt ljusstarka LED lampor på fem platser över arbetsområdet lyser upp arbetsytan på maskinen. Även
funktionknapparna är upplysta – de blir lätta att hitta och använda.
AUTOMATISKT PRESSAR-FOTSLYFT OCH KNÄLYFT
Den automatiska pressarfotslyften lyfter automatiskt pressarfoten efter trådklipp eller efter en programmering av
trådklipp t.ex vid slutet av en rad med dekorativa sömmar. Detta ger dig fria händer och du kan hålla händerna på
ditt projekt.
Den ergonomiska, justerbar knälyften lyfter pressarfoten. Du kan nu sitta rakt framför nålen med knälyften perfekt
positionerad för frihandsquiltning, variabel sicksack eller normal sömnad.
AUTOMATISKT PRESSARFOTSLYFT
Memory Craft Horizon 9450QCP erbjuder dig en tidsbesparande funktion, automatiskt pressarfotslyft vid byte av
syriktning. När du stoppar maskinen, sänks nålen för att säkra att tyget ej kommer ur position, pressarfoten lyfter sig
automatiskt och du kan ändra syrikning. När du startar maskinen igen sänks pressarfoten. Lyfthöjden kan justeras
efter ditt önskemål (0.5 mm – 6.0 mm med 0.5 mm intervaller).
VARIABEL SICKSACK MED ZIG ZAG™
Avancerade verktyg ger avancerade möjligheter för kreativa uttryck. Memory Craft Horizon 9450QCP innefattar en
helt ny funktion: Variabel sicksack. Denna funktion ger exakt kontroll över stygnbredden via knälyften!
Du som frihandsbroderar (målar med tråd) kommer att glädja dig över kontrollen av stygnbredden. Börja med en
raksöm, medan maskinen fortfarande syr, tryck knälyften för att bredda din söm upp till en 9 mm bred sicksack.
Släpp trycket gradvis för att återgå till en raksöm. Denna avancerade styrning öppnar fantastiska nya möjligheter till
skapande uttryck med frihandsquiltning, trådmålning, applikation, frihands monogram och mycket mer.
SYNKRONISERAD ÖVER-MATNING ACUFEED FLEX™
Vårt unika inbyggda, synkroniserade över- och undermatarsystem ger dig perfekt matning av tyget. Tillsammans är
matarsystemen legendariska i sy- och quilt världen p.g.a sin fantastiska precision. Övermatarsystemet är avtagbart
och kan förvaras i tillbehörsfacket när det inte används. Övermatarsystemet erbjuder två pressarfotsfästen, brett
och smalt. Breda fötter används vid behov av undermatarens hela bredd. Den smala foten tillåter enklare
manövrering för mer detaljerat arbete och när du vill komma nära kanten.
KRAFTFULL UNDERMATNING SUPERIOR FEED SYSTEM™
Det synkroniserade, unika, kraftfulla undermatarsystemet matar dina tyglager med perfektion. Undermataren är
boxformad och har en lång mataryta med många matartänder som tar tag i tyget redan innan nålens första nedslag.
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Att slutföra sina projekt från början till slut är en känsla som inte kan matchas – speciellt när ditt projekt är en unik
quilt! Memory Craft Horizon 9450QCP gör frihandsquiltningen enklare än någonsin. Anpassa fotens höjd för ditt
projekt och önskemål – ställ in den högt för en tjock quilt med massor av vadd, eller lågt för den tunnare quilten. Du
kan även lagra dina inställningar.
USB ANSLUTNING
Memory Craft Horizon 9450QCP har USB anslutning för att lasta in sömmar skapade i programvaran Stitch
Composer samt för att kunna uppgradera maskinen.
STANDARDTILLBEHÖR
Svart tyghuv i slitstarkt tyg med broderad Janome logotype. Huven har praktiska fickor till förvaring av fotpedal,
tillbehör och instruktionsbok.
Stort plexiglassybord som passar både till sömnad och er ett bra stöd till broderiramen vid brodering. Bordet är
genomskinligt och kan även användas som ljusbord för att rita av mönster. Storlek 600 x 450 mm.
Extra bred fotpedal och pedal för trådklipp.
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Se denna produkt på vår hemsida: http://pastellen.se/products/view/memory-craft-9450qcp
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