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Chcete byť kreatívni a ušiť si vlastné oblečenie, prikrývky, či doplnky alebo individuálne 
ozdobiť výšivkou? Potom sú modely zo série bernette 70 práve pre Vás! Ľahko sa 
používajú, majú veľa funkcií, vysokú kvalitu stehu, sú tiež odolné a majú atraktívnu cenu. 
Na výber máte šijací stroj, vyšívací stroj alebo kombinovaný stroj, ktorý zvládne oboje. 
Zažite kreatívny pôžitok zo šitia na najvyššej úrovni.



bernette 79

b79 je top model v sérii. Ponúka všetko, čo kreatívni ľudia potrebujú – vie šiť a 
vyšívať. Tento integrovaný stroj kombinuje všetky funkcie šitia b77 a vyšívacie funkcie 
b70 DECO. Chcete ozdobiť svoje domáce šijacie projekty výšivkou? Žiaden problém! 
Dodáva sa s predinštalovanými viac ako 200 vyšívacími vzormi a ďalšie je možné 
nahrať cez USB flash disk. Motívy je možné upravovať na dotykovej obrazovke a 
otáčať, preklápať alebo kombinovať prvky vzoru. Súčasťou stroja je desať prítlačných 
pätiek, veľký predlžovací stôl, kolenná páka a vyšívací modul s tromi vyšívacími 
rámami a nožným ovládačom s funkciou spätného kopu. Všetko, čo potrebujete, 
aby ste popustili uzdu svojej kreativite.
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bernette 77

b77 sa zameriava výhradne na šitie a quiltovanie. Napravo od ihly má priestor 
230 mm pre kreatívne projekty a štyri LED diódy poskytujú jasné osvetlenie oblasti 
šitia. Celkovo si môžete vybrať z 500 stehov vrátane 22 úžitkových stehov, 133 
ozdobných stehov, 3 abecied, 35 prešívacích stehov a 17 gombíkových dierok. 
Maximálna šírka stehu je 7 mm a maximálna dĺžka stehu je 5 mm. Okrem 
praktických funkcií, ako je regulátor rýchlosti a zastavenie ihly hore/dole, má 
bernette 77 aj navliekač ihly a automatický odstrih nite. Súčasťou dodávky je osem 
prítlačných pätiek a veľký predlžovací stôl.



bernette 70 DECO 

b70 DECO je skutočný špecialista. Ako čistý vyšívací stroj bez funkcie šitia ponúka 
všetko pre zdobenie odevov alebo doplnkov. Dodáva sa s predinštalovanými viac ako 
200 vyšívacími motívmi a môžete si tiež nahrať svoje vlastné vyšívacie motívy cez USB 
flash disk. Je ľahké a pohodlné upravovať motív priamo na veľkej farebnej dotykovej 
obrazovke. Komplexné funkcie Vám umožňujú preklápať, otáčať, umiestňovať a 
kombinovať prvky vzoru. Pri maximálnej ploche vyšívania 260 x 160 mm sú možné 
veľké motívy. Súčasťou sú tri rámy rôznych veľkostí.
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Individuálne nastaviteľná 
rýchlosť šitia a vyšívania

Vyšívací modul s detekciou  
vyšívacích rámov

Automatický odstrihovač  
nití a spätné šitie

Navliekač ihly poskytuje  
pomoc pri navliekaní

Zastavenie ihly hore/dole a automatické 
zaistenie funkcie na zaistenie koncov šva

Jednotné podávanie látky  
z nad a pod



Kolenná páka: umožňuje  
zdvihnutie/spustenie 
prítlačnej pätky

Jednoduchá, rýchla obsluha 
pomocou multifunkčných  
gombíkov

Jednoduchá navigácia pomocou 5-palcovej 
farebnej dotykovej obrazovky, vrát.  
návodu na šitie, kreatívneho konzultanta  
a Dizajnéra stehov

4 jasné LED diódy poskytujú  
vynikajúce osvetlenie oblasti 
šitia

Praktický systém chapača  
cievky so šírkou stehu 7 mm

Zastavenie ihly hore/dole a automatické 
zaistenie funkcie na zaistenie koncov šva



Funkcie v porovnaní b79 b77 b70 DECO

Všeobecné funkcie

Typ stroja Šijací a  
vyšívací stroj

Šijací stroj Vyšívací stroj

Chapačový systém Drop-in Drop-in Drop-in

Farebná dotyková obrazovka 5 palcov 5 palcov 5 palcov

Priestor na šitie vpravo od ihly 9" (230 mm) 9" (230 mm) 9" (230 mm)

Multifunkčné gombíky

Posuvné ovládanie rýchlosti

Tlak prítlačnej pätky nastaviteľný na obrazovke

Napätie hornej nite nastaviteľné na obrazovke

Ručný rezač nití

Automatický rezač nití

Poloautomatický navliekač ihly

Automatická poloha navliekania prítlačnej pätky

Zarážka ihly hore/dole

Tlačidlo štart/stop (šitie bez nožného ovládania)

Snímač hornej nite

Snímač spodnej nite

Automatický zdvihák prítlačnej pätky

Svetlo na šitie 4 LED diódy 4 LED diódy 4 LED diódy

Inštalačný program

USB rozhranie pre USB dátový kľúč –

Výber jazyka –

Eco režim

Šitie

Maximálna rýchlosť šitia (stehy za minútu) 1000 spm 1000 spm –

Maximálna šírka stehu 7 mm 7 mm –

Maximálna dĺžka stehu 5 mm 5 mm –

Celkový počet vzorov stehov (vrátane abecedy) 500 500 –

Úžitkové stehy 22 22 –

Ozdobné stehy 133 133 –

Gombíkové dierky (vrátane očiek) 17 17 –

Látacie programy 2 2 –

Prešívacie stehy 35 35 –

Šijacie abecedy 3 3 –

Dvojité podávanie –

Návrhár stehov – –

Polohy ihiel 15 15 –

Funkcia automatického zabezpečenia –

Komaptibilné s dvojihlou –

Obrátené šitie steh po stehu –

Automatická kompenzácia tlaku pätky –



b70 DECO & B79 s 2 modulmi  
BERNINA Toolbox zadarmo
BERNINA Toolbox je jednoducho použiteľný vyšívací softvér. Pozostáva z modulov Písanie 
a Úpravy, ktoré sú súčasťou štandardnej výbavy, a modulu Monograming ako voliteľné 
príslušenstvo. Každý modul má na výber veľký výber vyšívacích motívov, ktoré sú bezplatne 
dostupné v BERNINA Cloud. Vyšívacie motívy je možné upravovať v cloude, čo Vám 
umožní realizovať kreatívne nápady priamo na Vašom tablete alebo notebooku.

NÁPIS &  
EDITÁCIA

ZAHRNUTÉ

Nie všetky modely a komponenty príslušenstva sú dostupné vo všetkých krajinách. Zmeny funkcií a dizajnu vyhradené.

Funkcie v porovnaní b79 b77 b70 DECO

Spúšťanie zúbkov podávača –

Uložte si vlastné stehy alebo kombinácie stehov –

Návod na šitie – –

Kreatívny poradca –

Vyšívanie

Maximálna rýchlosť vyšívania (stehy za minútu) 850 spm – 850 spm

Maximálna plocha vyšívania 10" x 6"
(260 x 160 mm) –

10" x 6" 
(260 x 160 mm)

Vstavané vzory výšiviek 208 – 208

Vyšívacie abecedy (vrátane hebrejčiny, cyriliky a arabčiny) 7 – 7

Osobná pamäť na uloženie vlastných výšiviek –

Formáty dizajnu výšiviek VP3, VIP, PEC, HUS, 
DST, EXP, JEF, PES –

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

Úprava dizajnu na obrazovke: 
zrkadlo, rotácia, mierka, poloha, Word ART –

Kombinujte vzory –

Automatická optimalizácia zmien farieb pri ukladaní –

Automatické rozpoznávanie rámu –

Kompatibilný s BERNINA CutWork Tool –

Návod na vyšívanie –

Štandardné príslušenstvo

Vrátane prítlačných pätiek 10 8 2

HTTBC pre dokonalé výsledky vyšívania –

Násuvný predlžovací stôl s voľným ramenom –

Kolenná páka –

Nožné ovládanie s funkciou spätného kopu –

Vyšívací modul –

vyšívacie rámy (S,M,L) –

BERNINA Toolbox vyšívací softvér: Nápisový modul s 200 vyšívacími 
vzormi a 100 abecedami v cene –

BERNINA Toolbox vyšívací softvér: Editačný modul so 100 motívmi  
v cene –

Prachový kryt

Sada ihiel BERNINA



Návod na šitie šiat s výšivkou

Tieto vypasované šaty vyrobené z pružného saténu sú nadčasovou klasikou.  
Nádherná výšivka na bočnom paneli dodáva nádych kvetinovej elegancie.  
Vypasovaný živôtik má výstrih do V a šípky na chrbte. Boxový záhyb v prednej  
časti sukne dodáva objem a švih. Medzi ďalšie detaily patria žiadané a praktické  
vrecká vo švíkoch, skrytý zips a trojštvrťové rukávy s rozparkami. Doplňte tieto  
na mieru ušité šaty o štýlovú prešívanú koženú spojku.

Bezplatný návod na šitie a vzor na stiahnutie na: 
www.mybernette.com/emerald-dress 



Návod na šitie koženej spojky

Táto spojka z jahňacej kože Nappa je vysoko sofistikovaná s prešívaným poťahom, 
hravým strapcom s korálkami a elegantnou a pohodlnou rukoväťou. Pokračujte, 
vytvorte túto elegantnú spojku a predveďte svoje vynikajúce zručnosti v prešívaní,  
šití a tvorbe!

Bezplatný návod na šitie a vzor na stiahnutie na:
www.mybernette.com/quilt-clutch
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bernette je značka skupiny BERNINA Textile Group.


