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Het borduurgenie met een groter borduurgebied. Het personaliseren van uw projecten is 
nog nooit zo eenvoudig geweest, want u kunt de nieuwe RE36b borduurring met een 
afmeting van 360 mm x 200 mm benutten. Sensationele kenmerken en een eenvoudige 
bediening maken deze borduurmachine een uitmuntende aanvulling op een naaimachine.
Met de ingebouwde borduureenheid is de Memory Craft 550E klaar voor gebruik. Intuïtieve
programmering leidt de gebruiker snel door de borduurpatronen van de MC 550E, terwijl de 
machine ondertussen een hele reeks variaties voorstelt in de Janome ontwerp-assistent en 
de bediening uiterst eenvoudig maakt met displaytips. De geïntegreerde borduurbibliotheek 
bevat 180 borduurmotieven, waaronder klassieke motieven, bloemenalfabetten en 
Sachiko-motieven, gesorteerd op onderwerp of borduurring. Eigen ontwerpen kunnen 
via een USB-stick worden geïmporteerd. Het beste van alles is dat de MC 550E een 
grote aanschuiftafel heeft, zodat grote borduurringen beter geleid worden 
en grote borduurwerken optimaal geplaatst kunnen worden.

• Kleuren touchscreen 110,9 x 62,8 mm
• Groot borduurgebied max. 360 x 200 

mm 
• Standaard 4 ringen:

RE36b 360 x 200 mm
SQ20b 200 x 200 mm
RE20b 200 x 140 mm
SQ14b 140 x 140 mm

• 180 borduurpatronen inclusief 6 
alfabetten

• Aanschuiftafel voor optimale geleiding 
van de borduurring

• Automatische draadafsnijder
• Automatisch afsnijden van jump-thread
• Automatische onderdraadsensor
• 5 LED lampjes om het werkoppervlak te 

verlichten
• Professionele voorspanning
• 2 USB aansluitingen 

• Directe PC verbinding, fluistermodus
• Automatisch naaien voor quilttechnieken
• Janome ontwerpassistent
• Drag & Drop
• Functie voor patroonpositionering op het 

scherm
• Monochroom inschakelen
• Patroongroepering
• Automatische correctie in geval van 

draadbreuk
• Directe invoer steeknummer
• Patroonafstelling in stappen van 0,5 mm 

of 0.5 graden
• Schaal patroon in stappen van 1%
• Patroon in stappen van 1 graad draaien
• Nieuw: hoekindelingsfunctie
• Halfautomatische draadinrijger
• ECO-modus (energiebesparingsfunctie)

• Robuuste, duurzame kwaliteit en een 
bijzonder stil loopgeluid

• Geen extra borduureenheid nodig
• Max. snelheid: tot 860 steken per minuut
• Weergave resterende tijd, stekenteller, 

kleurensprongfunctie etc.
• Patroon verticaal en horizontaal 

spiegelen
• Borduurbestand type: JEF, JEF +, JPX
• Nieuw: programma voor het bewerken 

van borduurontwerpen
• Handleiding voor het 

bewerkingsprogramma

• Spoelen, garenschijf klein en groot
• Garenschijf speciaal
• Extra garenpen, naald set, 

schroevendraaier
• Stofkwastje, borduurvoet P
• Borduurring RE36b met antislip sticker

• Borduurring RE20b, SQ20b en SQ14b
• 8 magneetklemmen
• Spoelhouder om te borduren
• Spoelhouder in de machine
• Spoelhouder reiniger
• Stylus, USB kabel

• Netsnoer, symbooloverzicht
• Programma voor het bewerken van 

borduurontwerpen met handleiding
• Grote aanschuiftafel
• Stofkap
• Instructie DVD, handleiding

Standaardaccessoires

Technische kenmerken

Maximale 
borduursnelheid 860 steken per minuut Afmetingen 566 mm x 335 mm 

x 532 mm

Draadinrijger  Maximaal borduurgebied 360 mm x 200 mm

Borduurontwerpen 180 Verlichting LED

Stofdoorvoer B 303 mm x H 140 mm Gewicht 11,5 kg

Memory Craft 550E

Standaard 4 ringen


