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Quer ser criativa e coser as suas próprias roupas, colchas, acessórios ou 
decorar com bordados individuais? Então os modelos da série 70 da 
bernette são perfeitos para si! São fáceis de usar, têm bastantes funções, 
têm uma alta qualidade de ponto e tambem são duradouras e com um 
preço simpático. Pode escolher entre máquina de costura de bordar ou a 
combinação das duas. Experimente a costura criativa ao mais alto nivel.

bernette 79

A b79 é o modelo topo da série. Oferece tudo o que as criativas  
necessitam - consegue coser 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! Vêm preparada com cerca de 200 motivos de 
bordado, e outros podem ser transferidos através de Pen USB. Os 
motivos podem ser editados no ecrã, com a rotação, espelho e 
combinação. Incluído com a máquina vem nove calcadores, uma 
mesa extensível, uma joalheira, o modulo de bordar com três  
bastidores e o pedal com função de calcanhar. Tudo o que  
necessita para deixar a criatividade fluir. Joalheira: Permite que o  

calcador seja elevado 

Simples e rápido de  
operar através dos botões  
multifuncionais

Navegação simples através de ecrã a cores  
de 5 polegadas, incluí tutoriais de costuras,  
consultor criativo e designer de pontos

Ajustamento individual da  
velocidade de costura e de  
bordado

4 luzes LED providência  
excelente luz na área de costura

Modulo de bordar com  
detentor de bastidor

Sistema de lançadeira simples 
com 7 mm de largura de ponto

Corte de linha automático  
& retrocesso

O enfiador de linha fornece  
assistência

Agulha pára para cima/baixo & remate  
automático para fim de costuras.

INCLUÍ O  
BERNINA  
TOOLBOX

Alimentação uniforme do  
tecido por cima e por baixo



bernette for my ideas

Muitas funções a um 
preço simpático

b70 DECO & b79 com 2 modulos 
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 modulo de monograma que é opcional. 
Cada modulo 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.

LETRAS & 
EDIÇÃO 

INCLUIDOS

Nem todos os modulos e respectivos acessórios estão disponiveis em todos os países. Sujeito a mudanças 
de configurações e de design

Funções em comparação b79 b77 b70 DECO

Funções Gerais

Tipo de máquina Máquina de 
costura e 
bordar

Máquina de 
costura

Máquina de 
bordar

Sistema de lançadeira Superior Superior Superior

Ecrã Touch a cores 5 polegadas 5 polegadas 5 polegadas

Espaço à direita da agulha 9" (230 mm) 9" (230 mm) 9" (230 mm)

Botões multifuncionais

Controlo de velocidade

Pressão de calcador ajustável no ecrã

Tensão da linha ajustável no ecrã

Corte de linha manual

Corte de linha automático

Corte de linha semi-automático

Posição automática para enfiamento

Paragem da agulha cima/baixo

Botão Start/stop (coser sem pedal)

Sensor de linha superior

Sensor de linha inferior

Alavanca de calcador automática

Luz de costura 4 LEDs 4 LEDs 4 LEDs

Programa de configuração

Entrada USB para pen drive –

Seleção de idioma –

Modo Eco

Costura

Velocidade máxima de costura (pontos por min.) 1000 ppm 1000 ppm –

Máximo de largura de ponto 7 mm 7 mm –

Máximo de comprimento de ponto 5 mm 5 mm –

Numero total de pontos (incl. allfabetos) 500 500 –

Pontos utilitários 22 22 –

Pontos decorativos 133 133 –

Casas de botão (incl. Olhais) 17 17 –

Programa de cerzir 2 2 –

Pontos de quilting 35 35 –

Alfabetos de costura 3 3 –

Duplo arrasto –

Criação de pontos – –

Posições de agulha 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

Máximo de área de bordado 10" x 6"
(260 x 160 mm) –

10" x 6" 
(260 x 160 mm)

Motivos de bordado incluidos 208 – 208

Alfabetos de bordado 7 – 7

Memória pessoal para salvar os motivos –

Formatos de bordados compatíveis VP3, VIP, PEC, 
HUS, DST, EXP, 

JEF, PES
–

VP3, VIP, PEC, 
HUS, DST, EXP, 

JEF, PES

Edição em ecrã: espelhar, rodar, escala, posicionamento, 
Word ART –

Combinação de motivos –

Sequência de cores –

Reconhecimento automático do bastidor –

Compativel com o BERNINA cutwork –

Tutoriais de bordado –

Acessórios incluídos

Solas de calcador incluidas 10 8 2

Mesa extensora deslizante –

Joalheira –

Pedal de motor com função de calcanhar –

Modulo de bordar –

Bastidores (S, M, L) –

Software toolbox BERNINA: Modulo de letras com 200 
motivos incluídos

–

Software toolbox BERNINA: Modulo de edição com 100 
motivos incluídos

–

Capa protetora

Agulhas BERNINA

INCLUÍ  
BERNINA  
TOOLBOX

bernette 77

A b77 foca-se exclusivamente em costura e quilting. Tem 23 cm 
de espaço à direita da agulha para projectos criativos, e quatro 
luzes LED com iluminação na zona de costura. Um total de 500 
pontos disponiveis 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 
paragem da agulha cima/baixo, a b77 tambem fornece um enfiador 
de linha e corte de linha automático. Oito solas de calcador e uma 
mesa extênsivel incluida.

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 USB. É fácil de conveniente editar  
motivos diretamente no  ecrã a cores. As funções compreensíveis 
permite-lhe rodar, espelhar, posicionar e combinar elementos.  
Com um máximo de 26x16 cm de área de bordado. E três  
bastidores de diferentes tamanhos incluídos.

GRÁTIS
SOFTWARE DE  

BORDADOS TOOLBOX 
BERNINA INCLUINDO 

300 MOTIVOS DE  
BORDADO


