Sikkerhedsfunktion for tvillingenål,
når der skiftes fra enkelt til tvillingenåle

Automatisk trådskærer

Nålestop oppe/nede – individuelt
justerbar nåleposition

Vil du være kreativ og sy dine egne ting? Eller ændre og
forskønne dit tøj? Så er de nye bernette modeller i stilfuldt
tofarvet schweizisk design perfekte til dig! De er nemme
at bruge, har en lang række funktioner med fremragende
stingkvalitet, er holdbare og det til en pris, der er til at betale.
Oplev at have det sjovt med kreativ syning på højt niveau,
og lad dig ikke nøje med mindre.

bernette 37

bernette 38

bernette 37 er den mindste af de to bernette computermodeller. Den har et stort udvalg af nyttige funktioner og en imponerende stingkvalitet. 50 sting med en maksimal stingbredde
på 7 mm er tilgængelige, herunder dekorative og stræksting
samt knaphuller. Med den praktiske start/stop-funktion kan
syprocessen også styres uden at bruge fodpedalen. Med
nålestoppet oppe/nede kan nålepositionen bestemmes ved
et systop, hvilket er en særlig fordel ved syning af hjørner.
Syhastigheden kan indstilles individuelt efter behov, og
syområdet er optimalt belyst takket være det klare LED-lys.
Fem trykfødder (såler) er inkluderet i pakken.

Computer bernette 38 er topmodellen i serien. Den kan
alt, hvad en kreativ syerske har brug for. I alt er der 394
stingmuligheder, herunder 67 pyntesømme, 3 alfabeter og
8 knaphuller samt praktiske sømme såsom en stræksøm til
strækstoffer. Den maksimale stingbredde er 7 mm. Ud over de
praktiske funktioner såsom hastighedsregulatoren, start/stop
og nålestop oppe/nede, har bernette 38 et kraftigt sylys, en
nåletråder, og en automatisk og manuel trådskærer. Pakken
indeholder 8 trykfødder (såler) og et stort sybord.

Oversigt over sting

Oversigt over sting

LCD-display for bedste visning
af alle indstillinger
Direkte valg af sting
via knapper

Hastighedsregulator
for individuel syhastighed

Nåletråderen hjælper
med at tråde nålen

Stoppefunktion til direkte
og hurtig sikring af en søm

Klart LED-lys

Start/stop-knap til syning
uden fodpedalen

Praktisk opbevaringsplads til
tilbehør, direkte i friarmen

Præget lineal til
hurtige målinger

Praktisk drop-in griber
med 7 mm stingbredde

Skuffe med stingoversigt
og guide til hurtig start

Oplev de fire nye og prisvenlige
bernette modeller i
Generelle funktioner

b38

b37

b35

b33

Maskintype

Computer

Computer

Mekanisk

Mekanisk

Anvendelse

LCD-Display

LCD-Display

Gribersystem

Drop-in

Drop-in

CB

CB

Friarmslængde til højre for nålen

170 mm

170 mm

170 mm

170 mm

Maksimal syhastighed
(sting pr. minut)

820 spm

700 spm

860 spm

860 spm

–

–

–

–

–

–

–

–

LED

LED

–

–

–

–

schweizisk design

3 drejeknapper 2 drejeknapper

Overtrådsspænding manuelt
justerbar
Fodtryk kan tilpasses manuelt
Manuel trådskærer
Automatisk trådskærer
Start/Stop-knap
Sylys

LED

LED

Tråder
Nålestop oppe/nede
Mulighed for tvillingenåle

GDS: bernette støvhætte

bernette 33

bernette 35

Start dit første syprojekt lige nu og sy denne praktiske støvhætte til din nye bernette for at give den et individuelt look.
Med den vil din bernette være smukt og stilfuldt tildækket,
når du ikke syr. Kom i gang: Vælg dit foretrukne stof – klip
– sy – vær stolt af dit arbejde! Instruktionerne til dette lette
projekt kan findes på www.mybernette.com/cover

bernette 33 er den mindste af de to mekaniske bernette
modeller. Som en grundmodel er den særligt velegnet til
begyndere uden ret meget erfaring. Justeringer kan foretages
med de to drejeknapper på forsiden. Stingpakken indeholder
15 sting med en maksimal stingbredde på 5 mm. En nåletråder og en manuel trådskærer sikrer hurtig og ukompliceret s yning. Fem forskellige trykfødder (såler) er inkluderet i
pakken.

bernette 35 er en mekanisk model uden computerstyring.
Med nytte- og pyntesømme har stingpakken i alt 23 sting,
med en maksimal stingbredde på 5 mm, herunder et auto
matisk knaphul. Alle indstillinger såsom trådspænding, stingbredde og stinglængde samt valget af et sting kan foretages
med de tre drejeknapper på forsiden. Den manuelle nåletråder
og trådskærer muliggør effektiv syning. bernette 35 pakken
indeholder 7 trykfødder (såler).

Hastighedsregulator
2-trins syfodsløfter
Elektrisk fodpedal
Samlet antal sømme
Knaphuller, herunder snørehuller

394

50

23

15

8 (1 trin)

5 (1 trin)

1 (1 trin)

1 (4 trin)

Nyttesømme, herunder
stræksømme

20

17

14

14

Stoppesting

2

2

–

–

Broderisting

67

19

8

–

Quiltsting

25

7

–

–

3 (herunder
kyrillisk)

–

–

–

Alfabet
Maksimal stingbredde

7 mm

7 mm

5 mm

5 mm

Maksimal stinglængde

5 mm

5 mm

4 mm

4 mm

–

–

–

–

–

Optrækkelige transportører
Hukommelse

www.mybernette.com

Oversigt over sting

Oversigt over sting

Automatisk spolevikler
Automatisk sikkerhedsfunktion
Standardtilbehør
Trykfødder (såler)
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Sybord
Støvhætte

www.mybernette.com/cover

Hård hætte

Ikke alle modeller og ikke alt tilbehør fås i alle lande.
Ikke alle modeller og tilbehør er tilgængelige i alle lande.

5

7

5

Valgfrit

–

–

Blød hætte

–

–

bernette
for my ideas

