En mengde funksjoner
til en god pris
bernette 70-seriene

GRATIS
BERNINA TOOLBOX
BRODERISOFTWARE,
MED 300
BRODERIMOTIVER

bernette for all my ideas

Lyst til å være kreativ og sy dine egne klær, quilter og tilbehør eller brodere din egen
personlige dekor? Da passer modellene i bernette 70-serien perfekt for deg! De er enkle
å bruke og har en mengde f unksjoner, høy sømkvalitet og solid utførelse til en god pris.
Du kan velge mellom symaskin, broderimaskin eller en kombinert maskin som kan gjøre
begge deler. Opplev kreativ syglede på toppnivå.

www.mybernette.com

INKLUDERT
BERNINA
TOOLBOX

bernette 79
b79 er toppmodellen i serien. Den har alt kreative trenger – den kan sy og brodere.
Denne integrerte maskinen kombinerer alle syfunksjonene til b77 og broderi
funksjonene til b70 DECO. Lyst til å dekorere syprosjektene dine med broderi?
Ikke noe problem! Den har over 200 forhåndslastede broderidesign, og andre kan
lastes opp via USB-penn. Motivene kan endres på berøringsskjermen for å rotere,
snu eller kombinere ulike designelementer. Maskinens medfølgende tilbehør
omfatter blant annet ti syfotsåler, stort friarmsbrett, kneløfter, broderimodul med
tre broderirammer, og pedal med back-kick-funksjon. Alt du trenger for å gi
kreativiteten frie tøyler.

bernette 77
b77 fokuserer kun på sying og quilting. Den har 230 mm plass til høyre for nålen
for kreative prosjekter, og fire LED-lys gir godt lys i syområdet. Det finnes totalt 500
sømmer å velge blant, inkludert 22 nyttesømmer, 133 dekorsømmer, 3 alfabeter,
35 quiltesømmer og 17 knapphull. Maksimal stingbredde er 7 mm og maksimal
stinglengde er 5 mm. I tillegg til praktiske funksjoner som fartsregulator og nålstopp
oppe/nede har b77 også nålitreder og automatisk trådkutter. Åtte syfotsåler og et
stort friarmsbrett er inkludert.
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bernette 70 DECO
b70 DECO er en ekte spesialist. Denne rene broderimaskinen har ingen syfunksjoner,
men byr på alt du trenger til å dekorere klær eller tilbehør. Den har over 200 forhåndslastede broderimotiver, og du kan laste opp dine egne motiver via USB-penn.
Motivet kan endres raskt og enkelt på en stor berøringsskjerm i farger. De mange
funksjonene lar deg snu, rotere, plassere og kombinere designelementer. Maksimalt
broderiområde på 260 x 160 mm gir mulighet for store motiver. Tre broderirammer
i ulike størrelser er inkludert.

Sy- og broderihastigheten kan
justeres etter eget ønske

Automatisk trådkutter
og retursøm

Jevn fremføring av stoff
ovenfra og nedenfra

Nålitrederen gir hjelp
ved itreding
Broderimodul med gjenkjenning
av broderiramme

Nålstopp oppe/nede og a
festefunksjon for feste av

automatisk
v sømender

Enkel navigering med 5 tommers
berøringsskjerm i farger, inkludert
læreprogram, kreativ konsulent
og sømdesigner

Enkel og rask bruk med
flerfunksjonsknapper

4 klare LED-lys gir godt
lys i syområdet

Praktisk gripersystem
med drop-in-spole og 7 mm
stingbredde

Kneløfter som hever og
senker trykkfoten

Sammenligning av funksjoner

b79

b77

b70 DECO

Sy- og
broderimaskin

Symaskin

Broderimaskin

Generelle funksjoner
Maskintype
Gripersystem

Drop-in

Drop-in

Drop-in

Berøringsskjerm i farger TFT

5 tommer

5 tommer

5 tommer

Syområde til høyre for nålen

9" (230 mm)

9" (230 mm)

9" (230 mm)

4 LEDs

4 LEDs

4 LEDs

Flerfunksjonsknapper
Hastighetsregulering
Trykkfottrykk kan justeres på skjermen
Overtrådspenning kan justeres på skjermen
Manuell trådkutter
Automatisk trådkutter
Halvautomatisk nålitreder
Automatisk plassering av trykkfot ved nålitræing
Nålstopp oppe/nede
Start/stopp-knapp (sying uten pedal)
Sensor for overtråd
Sensor for undertråd
Automatisk trykkfotløfter
Sylys
Oppsettsprogram
USB-port for USB-pinne

–

Språkvalg

–

Eco-modus
Sying
Maksimal syhastighet (sting i minuttet)

1000 spm

1000 spm

–

Maksimal stingbredde

7 mm

7 mm

–

Maksimal stinglengde

5 mm

5 mm

–

500

500

–

Nyttesømmer

22

22

–

Motivsømmer

133

133

–

Knapphull (inkl. snorhull)

17

17

–

Antall sømmer i alt (inkl. alfabeter)

Stoppeprogrammer

2

2

–

Quiltesømmer

35

35

–

Syalfabeter

3

3

–

Sømdesigner
Nålposisjoner

–
–

Innbygget overtransportør

15

15

–
–

Automatisk festefunksjon

–

Tvillingnål-kompatibel

–

Sting-for-sting-retursøm

–

Automatisk syfottrykk-kompensasjon

–

Sammenligning av funksjoner

b79

b77

b70 DECO
–

Uttrekkbar transportør

–

Lagre egne sømmer eller sømkombinasjoner
–

Syveiledning

–
–

Kreativ konsulent
Broderi
Maksimum broderingshastighet (sting i minuttet)

850 spm

–

850 spm

–

260x160 mm
(10"x6")

208

–

208

7

–

7

Maksimalt broderiområde

260x160 mm
(10"x6")

Innebygde broderimotiver
Broderingsalfabeter (inkl. hebraisk, kyrillisk og arabisk)

–

Personlig minne for broderidesign
Broderiformater

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

–

Redigering på skjermen: speilvend, roter, skaler,
plasser, WordART

–

Kombiner design

–

Automatisk optimalisering av fargeendringer ved lagring

–

Automatisk gjenkjenning av broderiramme

–

Kompatibel med BERNINA CutWork & Tool

–

Broderiveiledning

–

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

Standardtilbehør
Syfotsåler inkludert

10

8

2

Påskyvbart friarmssybord

–

Kneløfter

–

Pedal med kick-back-funksjon

–

Broderimodul

–

Broderirammer (S, M, L)

–

BERNINA Toolbox broderisoftware:
skriftmodul med 200 broderimotiver og 100 alfabeter

–

BERNINA Toolbox broderisoftware:
Editing-modul med 100 motiver inkludert

–

Støvhette
BERNINA nålesett
Ikke alle modeller og alt tilbehør er tilgjengelig i alle land. Det kan forekomme endringer angående innhold og design.

BOKSTAVER
OG
REDIGERING
INKLUDERT

b70 DECO og b79 med 2 gratis
BERNINA Toolbox moduler
BERNINA Toolbox er en brukervennlig broderisoftware. Bokstav- og redigeringsmoduler
medfølger som standard, og monogrammodul er tilgjengelig som tilvalg. Et stort utvalg
broderimotiver kan lastes ned fra BERNINA-skyen til alle moduler. Broderimotivene kan
også endres i skyen, slik at du kan laste ned dine egne kreative ideer rett til nettbrett
eller datamaskin.

Syinstruksjoner for kjole med broderier
Denne kjolen i stretchsateng er en tidløs klassiker. Blomsterbroderiene på sidestykket
gir en ekstra, elegant vri. Overdelen har V-hals og innsnitt på ryggen. Motfold på
skjørtet gir volum og sving. Andre detaljer omfatter blant annet praktiske lommer,
skjult glidelås og trekvartlange ermer med splitt. Få det perfekte tilbehør til kjolen
med en quiltet skinnclutch.
Her finner du syinstruksjoner og mønster:
www.mybernette.com/emerald-dress

Syinstruksjoner for skinnclutch
Denne stilige clutchen i nappa lammeskinn har quiltet lokk, artig dusk med perler
og en behagelig bærestropp. Sy den elegante vesken og vis frem hva du kan innen
quilting, sying og håndarbeid!
Her finner du syinstruksjoner og mønster:
www.mybernette.com/quilt-clutch

Merkevaren bernette tilhører BERNINA Textile Group.
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