Várias funções a um
preço atrativo
Série 70 da bernette

GRÁTIS
SOFTWARE DE
BORDADOS TOOLBOX
BERNINA INCLUINDO
300 MOTIVOS DE
BORDADO

bernette for all my ideas

Quer ser criativa e costurar as suas próprias roupas, colchas, acessórios ou decorar com
bordados individuais? Então os modelos da série 70 da bernette são perfeitos para
você! São fáceis de usar, possuem muitas funções, com alta qualidade de ponto, são
duradouras e possuem preços atrativos. Pode escolher entre máquina de costura de
bordar ou a combinação das duas. Experimente a costura criativa ao mais alto nivel.

www.mybernette.com

INCLUÍ O
BERNINA
TOOLBOX

bernette 79
A b79 é o modelo que apresenta maior performance da série. Oferece tudo o que as
costureiras criativas necessitam – consegue costurar e bordar. Esta máquina combina
todas as funções de costura da b77 e as funções de bordado da b70 DECO.
Quer decorar os seus trabalhos caseiros com bordados? Não tem problema! Vem
preparada com cerca de 200 motivos de bordado, e outros podem ser transferidos
através de pen drive USB. Os motivos podem ser editados na tela, com a rotação,
espelho e combinação. Incluído com a máquina vem dez calcadores, uma mesa
extensível, uma joalheira, o módulo de bordar com três bastidores e o pedal com
função de calcanhar. Tudo o que necessita para deixar a criatividade fluir.

bernette 77
A b77 é focada exclusivamente em costura e quilting. Tem 23 cm de espaço à direita
da agulha para projetos criativos, e quatro lâmpadas de LED com iluminação na
zona de costura. Um total de 500 pontos disponíveis para escolha desde, 22 pontos
utilitários, 133 decorativos, 3 alfabetos, 35 pontos de quilt e 17 casa de botão. O
máximo de largura de ponto é 7mm e o máximo de comprimento é de 5mm. Tem
funções práticas como o regulador de velocidade e parada da agulha cima/baixo, a
b77 também fornece um passador de linha e corte de linha automático. Oito solas
de calcador e uma mesa extensível inclusa.

INCLUÍ O
BERNINA
TOOLBOX

bernette 70 DECO
A b70 DECO é a verdadeira especialista. Como máquina unicamente de bordar, sem
função de costura, oferece tudo para decorar roupas e acessórios. Vem programada
com mais de 200 motivos de bordado, pode transferir os seus próprios motivos
através de pen drive USB. É fácil de editar motivos diretamente na tela LCD. As
funções abrangentes permitem rodar, espelhar, posicionar e combinar elementos.
Com uma área máxima de bordado de 26x16cm. E três bastidores de diferentes
tamanhos incluídos.

Ajuste individual da velocidade
de costura e de bordado

Corte de linha automático
& retrocesso

Alimentação uniforme do
tecido por cima e por baixo

O passador de linha fornece
assistência
Módulo de bordar com
detentor de bastidor

Agulha de para cima/baix
automático para fim de c

xo & remate
costuras

Navegação simples através da tela de LCD
colorida de 5 polegadas, incluí tutoriais
de costuras, consultor criativo e designer
de pontos

Simples e rápido de
operar através dos botões
multifuncionais

Com 4 lâmpadas de LED que
iluminam a área de costura

Sistema de lançadeira simples
com 7 mm de largura de ponto

Joalheira: Permite que o
calcador seja elevado

Funções em comparação

b79

b77

b70 DECO

Máquina de costura
e bordar

Máquina de
costura

Máquina de
bordar

Funções Gerais
Tipo de máquina
Sistema de lançadeira

Superior

Superior

Superior

Tela Touch colorida

5 polegadas

5 polegadas

5 polegadas

Espaço à direita da agulha

9" (230 mm)

9" (230 mm)

9" (230 mm)

4 LEDs

4 LEDs

4 LEDs

Botões multifuncionais
Controle de velocidade
Pressão de calcador ajustável na tela
Tensão da linha ajustável na tela
Corte de linha manual
Corte de linha automático
Corte de linha semi-automático
Posição automática para enfiamento
Parada da agulha cima/baixo
Botão Start/stop (costura sem pedal)
Sensor de linha superior
Sensor de linha inferior
Alavanca de calcador automática
Luz de costura
Programa de configuração
Entrada USB para pen drive

–

Seleção de idioma

–

Modo Eco
Costura
1000 ppm

1000 ppm

–

Máximo de largura de ponto

Velocidade máxima de costura (pontos por min.)

7 mm

7 mm

–

Máximo de comprimento de ponto

5 mm

5 mm

–

500

500

–

Pontos utilitários

22

22

–

Pontos decorativos

133

133

–

Casas de botão (incl. Olhais)

17

17

–

Número total de pontos (incl. allfabetos)

Programa de costura

2

2

–

Pontos de quilting

35

35

–

Alfabetos de costura

3

3

–

Criação de pontos
Posições de agulha

–
–

Duplo arrasto

15

15

–
–

Função de remate automático

–

Compativel com agulha dupla

–

Retrocesso ponto a ponto

–

Compensação de pressão de calcador auto

–

Funções em comparação

b79

b77

b70 DECO
–

Recolha do arrastador

–

Salvar os próprios pontos ou combinações
–

Tutoriais de costura

–
–

Consultor criativo
Bordado
Máximo de velocidade a bordar (ponto por min.)

850 ppm

–

850 ppm

–

10" x 6" (260 x 160
mm)

208

–

208

7

–

7

Máximo de área de bordado

10" x 6"
(260 x 160 mm)

Motivos de bordado incluídos
Alfabetos de bordado

–

Memória pessoal para salvar os motivos
Formatos de bordados compatíveis

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

–

Edição na tela: espelhar, rodar, escala, posicionamento, Word ART

–

Combinação de motivos

–

Otimização automática da alteração de cores após guardar

–

Reconhecimento automático do bastidor

–

Compativel com o BERNINA cutwork

–

Tutoriais de bordado

–

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

Acessórios incluídos
Solas de calcador incluídas

10

8

2

Mesa extensora deslizante

–

Joalheira

–

Pedal de motor com função de calcanhar

–

Modulo de bordar

–

Bastidores (S, M, L)

–

Software de bordado BERNINA Toolbox: módulo de texto
incluindo 200 desenhos de bordados e 100 tipos de letra

–

Software toolbox BERNINA: Módulo de edição
com 100 motivos incluídos

–

Capa protetora
Agulhas BERNINA
Nem todos os módulos e respectivos acessórios estão disponíveis em todos os países. Sujeito a mudanças de configurações e de design.

LETRAS &
EDIÇÃO
INCLUÍDOS

b70 DECO & b79 com 2 módulos
Toolbox BERNINA grátis
O toolbox da BERNINA é um software de bordados fácil de usar. Consiste em letras
e edição incluídos nas máquinas e o módulo de monograma que é opcional. Cada
módulo tem uma larga seleção de motivos para uso, que estão disponíveis para uso
na nuvem BERNINA. É possível editar motivos na nuvem, permitindo implementar a
sua criatividade diretamente no computador ou tablet.

Instruções de costura para um vestido com bordado
Feito de cetim elástico, este vestido elegante é um clássico atemporal. O bordado
floral no painel lateral confere-lhe um toque elegante. O corpete elegante apresenta
um decote em V e setas na parte de trás. A prega macho na frente da saia conferelhe volume e leveza. Outros detalhes incluem bolsos práticos de costura interior,
fecho de correr oculto e mangas a três quartos com aberturas. Adicione um
acessório a este vestido personalizado, como uma clutch acolchoada em couro.
As instruções de costura, incluindo o padrão, estão disponíveis aqui:
www.mybernette.com/emerald-dress

Instruções de costura para uma bolsa clutch de couro
Esta clutch em couro de cordeiro é muito sofisticada, possui uma cobertura
em quilting, uma borla atrativa com contas e uma pega prática. Desafie-se,
crie esta clutch elegante e demonstre as suas habilidades de costura, quilting
e criatividade!
As instruções de costura, incluindo o padrão, estão disponíveis aqui:
www.mybernette.com/quilt-clutch

bernette é uma marca do grupo têxtil BERNINA.
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