Rengeteg funkció
megfizethető áron
A bernette 70-es sorozat
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SZOFTVER 300
HÍMZŐMINTÁVAL

bernette for all my ideas

Szeretné kiélni kreativitását, és szívesen varrná meg saját ruháit, ágyterítőit és kiegészítőit, netán mutatós hímzéseket is készítene? Akkor a bernette 70-es sorozat gépei
pontosan Önnek valók! Hiszen könnyen kezelhetők, rengeteg nagyszerű funkcióval vannak felszerelve, kiváló minőségű öltéseket készítenek, időtállóak és ráadásul
megfizethető áron be is szerezheti őket. Választhat egy varrógép, egy hímzőgép, és
egy kombinált gép között, amellyel varrhat és hímezhet is. A gépekkel újra felfedezheti
a kreatív varrás örömét!

www.mybernette.com

TARTALMAZZA
A BERNINA
TOOLBOX-OT

bernette 79
A b79 a sorozat csúcsmodellje, ami rendelkezik mindennel, amire egy kreatív
embernek csak szüksége lehet. A varrásra és hímzésre is használható gépen
egyaránt megtalálhatók a b77 varrófunkciói és a b70 DECO hímzőfunkciói. Saját
készítésű ruháit hímzésekkel szeretné díszíteni? Semmi akadálya! A b79-en több,
mint 200 beépített hímzőminta található, egy pendrive segítségével pedig ezen
felül még számtalan további, külső szoftverrel megtervezett mintát is betölthet.
A mintákat közvetlenül az érintőképernyőn szerkesztheti át, tetszés szerint
elforgatva, átméretezve vagy összekombinálva őket. A géppel kilenc felpattintható
talpat, egy nagy rátolható varróasztalt, egy térdemelőt, egy sarokfunkciós pedált,
illetve egy hímzőegységet és három különböző méretű hímzőkeretet szállítunk
együtt. Egyszóval mindent, amire szüksége lehet ahhoz, hogy kreativitását
kibontakoztathassa.

bernette 77
A b77 a varrásra és a tűzésre helyezi a hangsúlyt. A tűtől számítva 230 mm hosszú
gépkar egy tágas munkafelületet biztosít, amelyet egy négy LED-es varrófény világít
meg. A gépen 500 nagyszerű öltésminta közül választhat, beleértve 22 haszonöltést,
133 díszítő öltést, 3 ábécét, 35 quilt öltést és 17 gomblyukat. Az öltések maximális
szélessége 7 mm, maximális hosszúsága pedig 5 mm lehet. Az olyan nélkülözhetetlen funkciók mellett, mint a fokozatmentes sebességszabályozás és az állítható
tűmegállási pozíció, a b77 még egy tűbefűzővel és egy automata szálvágóval is
büszkélkedhet. A géppel együtt szállítunk nyolc felpattintható talpat és egy nagy
rátolható varróasztalt is.

TARTALMAZZA
A BERNINA
TOOLBOX-OT

bernette 70 DECO
A b70 DECO egy olyan kizárólag hímzésre használható gép, amely mindennel
rendelkezik, amire ruhák és egyéb kiegészítők díszítéséhez bárkinek szüksége lehet.
A b70 DECO-n több, mint 200 hímzőminta található, egy pendrive segítségével
pedig ezen felül még számtalan további, külső szoftverrel megtervezett mintát is
betölthet a gépre. A színes érintőképernyőn a mintákat gyorsan és egyszerűen
átszerkesztheti, tetszés szerint elforgatva, átméretezve és összekombinálva őket.
Az akár 260 x 160 mm-es hímzőfelületen a nagyobb mintákat is gond nélkül
kihímezheti. A géppel három különböző méretű hímzőkeretet szállítunk együtt.

Fokozatmentesen állítható
varró- és hímzősebesség

Automata szálvágó és
automatikus visszavarrás

Egyenletes anyagtovábbítás
alulról és felülről

A tűbefűzővel pillanatok
alatt befűzhető felsőszál
Hímzőegység automatikus
keretfelismeréssel

Tűmegállás fent/lent és a
funkció a varratok végein

automata elvarrás
nek elvarrásához
Könnyen használható 5 inch-es
érintőképernyő beépített kézikönyvvel,
kreatív tanácsadóval és öltéstervezővel

A multifunkciós gombokkal
gyorsan és egyszerűen
módosítható beállítások

4 LED-del tökéletesen
megvilágított munkafelület

Fekvő orsós rendszer és
akár 7 mm-es öltésszélesség

Térdemelő a talp felemeléséhez
és leengedéséhez

A funkciók összehasonlítása

b79

b77

b70 DECO

Varró- és
hímzőgép

Varrógép

Hímzőgép
Fekvő orsós

Általános funkciók
A gép típusa

Fekvő orsós

Fekvő orsós

Színes érintőképernyő

Greifer-rendszer

5 inch-es

5 inch-es

5 inch-es

Gépkar hossza a tűtől

9" (230 mm)

9" (230 mm)

9" (230 mm)

4 LED

4 LED

4 LED

Multifunkciós gombok
Fokozatmentes sebességszabályozás
A kijelzőn állítható talpnyomás
A kijelzőn állítható szálfeszítés
Kézi szálvágó
Automata szálvágó
Félautomata tűbefűző
Befűzéshez való talppozíció
Tűmegállás fent/lent
Start/stop gomb (varrás a pedál használata nélkül)
Felsőszál-figyelő
Alsószál-figyelő
Automata talpemelő
Varrófény
Beállítások menü
USB csatlakozó

–

Nyelvválasztás

–

Eco üzemmód
Varrás
Maximális varrósebesség (öltés/perc)

1000 ö/p

1000 ö/p

–

Maximális öltésszélesség

7 mm

7 mm

–

Maximális öltéshossz

5 mm

5 mm

–

500

500

–
–

Beépített öltésminták száma (beleértve a gomblyukakat)
Haszonöltések

22

22

Díszítő öltések

133

133

–

Gomblyukak (beleértve a lyukszegélyeket)

17

17

–

Stoppoló programok

2

2

–

Quilt öltések

35

35

–

Ábécék varráshoz

3

3

–

Öltéstervező (Stitch Designer)
Tűpozíciók

–
–

Felső anyagtovábbító

15

15

–
–

Automatikus elvarrás funkció

–

Ikertű-kompatibilis

–

Visszavarrás öltésenként

–

Automata talpnyomás

–

A funkciók összehasonlítása

b79

b77

b70 DECO
–

Leengedhető anyagtovábbító fogazat

–

Elmenthető saját öltések és öltéskombinációk
–

Kézikönyv

–
–

Kreatív Tanácsadó
Hímzés
850 ö/p

–

850 ö/p

Maximális hímzőfelület

Maximális hímzősebesség (öltés/perc)

10" x 6"
(260 x 160 mm)

–

10" x 6"
(260 x 160 mm)

Beépített hímzőminták

208

–

208

7

–

7

Ábécék hímzéshez (beleértve a héber, cirill és arab ábécéket)

–

Memória a saját hímzőminták elmentéséhez
Kezelt fájltípusok

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

–

Mintaszerkesztés közvetlenül az érintőképernyőn:
tükrözés, elforgatás, átméretezés, áthelyezés, feliratkészítés

–

Mintakombinációk készítése

–

Minták színösszetételének megváltoztatása

–

Automatikus keretfelismerés

–

Kompatibilis a BERNINA CutWork eszközzel

–

Kézikönyv

–

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

A géppel együtt szállított tartozékok
A géppel együtt szállított talpak

10

8

2

A szabadkarra tolható varróasztal

–

Térdemelő

–

Pedál sarokfunkcióval

–

Hímzőegység

–

Hímzőkeretek (kis/közepes/nagy)

–

BERNINA Toolbox Szöveghímző modul 200 hímzőmintával
és 100 ábécével

–

BERNINA Toolbox Mintaszerkesztő modul 100 hímzőmintával

–

Porvédő huzat
BERNINA tűkészlet
Nem minden modell és tartozék érhető el minden országban. A gépek funkciói és felépítése figyelmeztetés nélkül változhat.

TARTALMAZZA A
SZÖVEGH ÍMZŐ
ÉS A MINTASZERKESZTŐ
MODULT

A b70 DECO és a b79 gépekhez két ingyenes
BERNINA Toolbox modul is jár
A BERNINA Toolbox egy rendkívül könnyen használható hímzőminta-tervező szoftver.
A gépekhez a szoftver két modulját, a Szöveghímző és a Mintaszerkesztő modult ingyenesen mellékeljük, míg a harmadik, a Monogramkészítő modult külön vásárolhatja meg.
Mindegyik modulhoz a BERNINA Felhőből ingyenesen letölthető hímzőminták széles
választéka tartozik. A Felhőben ugyanakkor a mintákat át is szerkesztheti, akár tabletjén,
akár laptopján. Így ötleteit bárhol és bármikor megvalósíthatja.

Varrási útmutató egy hímzéssel díszített ruhához
Ez a rugalmas szatén anyagból készült, testhezálló ruha egy igazi örök klasszikus.
Az oldalrész játékosan elegáns, hímzett virágmintái adják a ruha különlegességét.
A felsőrész elülső felén egy V-alakú nyakkivágás, hátsó felén pedig két karcsúsító
szabásvonal található. Az elején lévő berakás bőséget és lendületet kölcsönöz a
szoknyának. A ruha továbbá rejtett, az oldalvarratba állított zsebekkel, egy rejtett
cipzárral és háromnegyedes, hasítékos ujjakkal készül. Emellé az egyedi ruha mellé
kiegészítőként válassza a bőr kézitáskát.
A varrási útmutatót és a szabásmintát a következő weboldalon találja:
www.mybernette.com/emerald-dress

Varrási útmutató egy bőr kézitáskához
Ezt a nappa bőrből készült kézitáskát az olyan kis részletek teszik érdekessé, mint a
tűzéssel díszített fedlap, a játékos, gyöngyökkel megbolondított rojt és a diszkrét, de
kényelmes fül. Rajta, készítse el ezt a kis táskát, és csillogtassa meg nagyszerű v arróés tűzőtudományát!
A varrási útmutatót és a szabásmintát a következő weboldalon találja:
www.mybernette.com/quilt-clutch

A bernette a BERNINA Textile Group márkája.
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