Instelbare naaien borduursnelheid

Automatische draadafsnijder en
functie voor achteruitnaaien

Naaldstop boven/onder en automatische
afhechtfunctie voor het vastzetten van de naad

Gemakkelijke navigatie via het kleuren
touchscreen van 5", inclusief Tutorial
Naaien, Naaigids en Steek Designer

Eenvoudig en snel te bedienen
via multifunctionele knoppen

Gelijkmatig stoftransport aan
de boven- en onderkant
INCLUSIEF
BERNINA
TOOLBOX

bernette 79
De b79 is het topmodel in de serie. Dit model biedt alles wat creatievelingen nodig hebben en kan zowel naaien als borduren. Deze
combi-machine verenigt alles wat de b77 op het gebied van naaien
en de b70 DECO op het gebied van borduren te bieden hebben.
Wil je je zelfgemaakte projecten versieren met borduursel? Geen
probleem! De machine bevat standaard meer dan 200 borduurontwerpen, maar biedt ook de mogelijkheid om patronen te uploaden
via een USB-stick. De motieven kunnen op het touchscreen worden
bewerkt: draaien, spiegelen of motieven combineren – alles is
mogelijk. De machine wordt geleverd inclusief negen naaivoetzolen,
een grote aanschuiftafel, een kniehevel, een borduurmodule met
drie borduurramen en een pedaal met back-kick-functie. Zodat je
alles hebt om je creativiteit de vrije loop te laten.

De naaldinrijger biedt hulp
bij het inrijgen

4 heldere LED’s voor
uitstekende verlichting
van het naaioppervlak

Borduurmodule met
borduurraamherkenning
Praktisch drop-in grijper
systeem met steekbreedte
van 7 mm

Kniehevel om de naaivoet
omlaag/omhoog te plaatsen

Wil je creatief aan de slag en je eigen kleding, quilts of accessoires
naaien of versieren met borduurwerk? Dan zijn de modellen uit de
bernette 70-serie de ideale keus! Ze zijn gebruiksvriendelijk, zitten
boordevol functies, hebben een hoge steekkwaliteit en zijn ook nog
eens duurzaam én aantrekkelijk geprijsd. Kies uit een naaimachine,
borduurmachine of combinatie van beide. Beleef het plezier van creatief
naaien op het hoogste niveau.

www.mybernette.com

Functie-overzicht

b79

b77

b70 DECO

Algemene functies
Type machine

Naai- en borduurmachine

Naaimachine

Borduur
machine

Grijpersysteem

Drop-in

Drop-in

Drop-in

Kleurentouchscreen
Ruimte rechts van de naald

5 inch

5 inch

5 inch

230 mm

230 mm

230 mm

Functie-overzicht

b79

–
–
–

Tutorial Naaien

Borduren

Geïntegreerde borduurmotieven

Naaivoetdruk aanpasbaar op scherm

Borduuralfabetten (incl. Hebreeuws, Cyrillisch en Arabisch)

Bovendraadspanning aanpasbaar op scherm

Borduurmotiefformaten

Automatische draadafsnijder

De b77 is helemaal gericht op naaien en quilten. Rechts van de
naald biedt de machine 230 mm ruimte voor creatieve projecten.
De vier LED’s zorgen voor een uitstekende verlichting van het
naaioppervlak. In totaal kan worden gekozen uit 500 steken,
waaronder 22 nuttige steken, 133 siersteken, 3 alfabetten,
35 quiltsteken en 17 knoopsgaten. De maximale steekbreedte
is 7 mm en de maximale steeklengte is 5 mm. Naast handige
functies, zoals de snelheidsregeling en de functie om de naaldstop
omhoog/omlaag te verplaatsen, beschikt de b77 ook over een
naaldinrijger en automatische draadafsnijder. Er zijn standaard acht
naaivoetzolen en een grote aanschuiftafel inbegrepen.
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–
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–
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Borduurmotieven combineren

–

Automatische optimalisatie van kleurwijzigingen bij het
opslaan

–

Bovendraadcontrole
Onderdraadcontrole

Automatische borduurraamherkenning

–

Automatische naaivoethevel

Compatibel met BERNINA CutWork tool

–

Tutorial Borduren

–

Start/stop-toets (naaien zonder pedaal)

De b70 DECO is een echte specialist. Deze borduurmachine
zonder naaifunctie biedt alles om kleding of accessoires te
versieren. De machine bevat meer dan 200 borduurmotieven.
Bovendien kun je je eigen motieven uploaden en opslaan vanaf
een USB-stick. Vervolgens kun je het motief snel en gemakkelijk bewerken via het grote kleurentouchscreen. Voor de
bewerking van de motieven bestaan uitgebreide mogelijkheden
zoals spiegelen, draaien, verplaatsen en combineren. Dankzij
een maximaal borduuroppervlak van 260 x 160 mm zijn grote
motieven mogelijk. Er zijn drie borduurramen met verschillende
afmetingen inbegrepen.

208

–

Naaldstop boven/onder

bernette 77

850 spm
260x160 mm

Motiefbewerking op het scherm: spiegelen, draaien,
formaat aanpassen, positioneren, WordART

Automatische inrijgpositie van naaivoet

bernette 70 DECO

–
–

VP3, VIP, PEC,
HUS, DST, EXP,
JEF, PES

Halfautomatische draadinrijger
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850 spm
260x160 mm

Geheugen voor persoonlijke borduurmotieven

Handmatige draadafsnijder

Naailicht

4 LED’s

4 LED’s

4 LED’s

–
–

Naaigids

Maximaal borduuroppervlak

Snelheidsregelaar

b70 DECO

Geheugen voor persoonlijke steken of combinaties

Maximale borduursnelheid (steken per minuut)

Multifunctionele knoppen

b77

Transporteur uitschakelbaar

VP3, VIP, PEC,
HUS, DST, EXP,
JEF, PES

Setup-programma
–

Naaivoetzolen

Taalkeuze

–

Aanschuiftafel voor vrije arm

–

Eco-modus

Kniehevel

–

Naaien

Pedaal met back-kick-functie

–

10

8

1000 spm

1000 spm

–

Borduurmodule

–

Maximale steekbreedte

7 mm

7 mm

–

Borduurramen (S, M, L)

–

Maximale steeklengte

5 mm

5 mm

–

–

500

500

–

BERNINA Toolbox borduursoftware:
module Lettering met 200 motieven

Nuttige steken

22

22

–

BERNINA Toolbox borduursoftware:
module Editing met 100 motieven

–

Siersteken

133

133

–

Beschermhoes

Knoopsgaten (incl. ogen)

17

17

–

BERNINA naaldenset

Stopprogramma’s

2

2

–

Quiltsteken

35

35

–

Naaialfabetten

3

3

Totaal aantal naaisteken (incl. alfabetten)

BERNINA
TOOLBOX BORDUURSOFTWARE MET
300 BORDUURMOTIEVEN

Steek Designer
15

2

Niet alle modellen en accessoires zijn in alle landen verkrijgbaar. Wijzigingen met betrekking tot uitrusting
en design voorbehouden.

–
–

Boventransport

Naaldposities

GRATIS

Standaardaccessoires naaien & borduren

USB-aansluiting voor USB-stick

Maximale naaisnelheid (steken per minuut)

Talloze functies
voor een aantrekkelijke
prijs

–

–

15

–

Automatische afhechtfunctie

–

Compatibel met tweelingnaald

–

Steeksgewijs achteruitnaaien

–

Automatische naaivoetdrukcompensatie

–

INCLUSIEF
LETTERING &
EDITING

b70 DECO en b79 met 2 gratis
BERNINA Toolbox modules
BERNINA Toolbox, zo heet onze gebruiksvriendelijke borduursoftware. Deze bevat de modules Lettering en Editing
welke standaard met de b70 DECO en b79 worden geleverd.
De module Monogramming is optioneel verkrijgbaar. Elke
module biedt ruime keus aan borduurmotieven, die gratis
beschikbaar zijn in de BERNINA Cloud. Het is mogelijk om de
borduurmotieven in de cloud te bewerken, zodat je creatieve
ideeën rechtstreeks op je tablet of laptop kunt bewerken.

bernette for my ideas
Typ hier uw tekst

