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Vill du bli kreativ och sy dina egna kläder, quiltar eller tillbehör, eller 
dekorera individuellt med broderi? Då är modellerna i bernette 
70-serien precis rätt för dig! De är lätta att använda, har en mängd 
olika funktioner och utmärkt stygnkvalitet. De är dessutom hållbara och 
har ett överkomligt pris. Du kan välja en symaskin, en broderimaskin 
eller en kombinerad maskin som kan göra båda. Upplev kreativ syglädje 
på högsta nivå. 

bernette 79

b79 är seriens toppmodell. Den erbjuder allt som kreativa personer 
behöver – den kan sy och brodera. Denna integrerade maskin kom-
binerar b77-maskinens alla syfunktioner och b70 DECO-maskinens 
alla broderifunktioner. Vill du dekorera dina hemgjorda syprojekt 
med broderier? Inga problem! Maskinen levereras med över 200 
broderier och andra kan laddas upp via USB-minne. Motiven kan 
redigeras på pekskärmen för att rotera, vända eller kombinera 
mönsterdelar. Till maskinen medföljer nio syfötter (sulor), ett stort 
sybord, en knäspak, en broderimodul med tre broderiramar och 
en fotkontroll med nålstoppsfunktion. Allt du behöver för att låta 
kreativiteten flöda. Knäspak: så att syfoten 

kan höjas/sänkas

Enkel, snabb användning 
via multifunktionsknappar  

Enkel navigering via pekskärm i färg på 
fem tum, inkl. syguide, kreativ konsult 
och stygndesigner 

Individuellt justerbar sy- 
och broderihastighet

Fyra ljusa LED-lampor lyser 
upp syområdet

Broderimodul med 
detektering av broderiram

Praktisk drop-in-griparsystem 
med 7 mm stygnbredd

Automatisk trådavskärare 
och bakåtsöm

Nålträdaren hjälper vid trädning

Nålstopp upp/ner och automatisk fästning 
för att fästa sömmens ändar 
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TOOLBOX 
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Jämn tygmatning ovanifrån 
och underifrån



bernette for my ideas

Massor av funktioner 
till ett bra pris

b70 DECO och b79 med 
två kostnadsfria BERNINA 
 Toolbox-moduler
BERNINA Toolbox är den lättanvända broderprogramva-
ran. Bokstavs- och redigeringsmoduler ingår som standard 
och en monogrammodul finns som tillval. Varje modul har 
ett stort urval av broderimotiv att välja mellan, som finns 
gratis i BERNINA Cloud. Det är möjligt att redigera broderi-
motiven i molnet, så att du kan implementera kreativa 
idéer direkt på din surfplatta eller bärbara dator. 

BOKSTÄVER 
OCH REDIGE-
RING INGÅR

Vissa modeller och tillbehör är inte tillgängliga i alla länder. Vi förbehåller oss rätten att ändra funktioner 
och design.

Funktioner i jämförelse b79 b77 b70 DECO

Allmänna funktioner

Maskintyp Sy- och 
 broderimaskin

Symaskin Broderimaskin

Griparsystem Drop-in Drop-in Drop-in

Pekskärm i färg 12,5 cm 12,5 cm 12,5 cm

Syutrymme till höger om nålen 23 cm (9 tum) 23 cm (9 tum) 23 cm (9 tum)

Multifunktionsknappar

Steglöst hastighetsreglage

Syfotstryck justerbart på skärmen

Övertrådsspänning justerbar på skärmen

Manuell trådavskärare

Automatisk trådavskärare

Halvautomatisk nålträdare

Automatisk trädningsposition för syfoten

Nålstopp upp/ner

Start-/stoppknapp (sy utan fotpedal)

Sensor för övertråd

Sensor för undertråd

Automatiskt syfotslyft

Syljus 4 LED-lampor 4 LED-lampor 4 LED-lampor

Installationsprogram

USB-port –

Språkval –

Eko-läge

Sömnad

Maximal syhastighet (stygn per minut) 1000 spm 1000 spm –

Maximal stygnbredd 7 mm 7 mm –

Maximal stygnlängd 5 mm 5 mm –

Totalt antal sömmar (inkl. alfabet) 500 500 –

Nyttosömmar 22 22 –

Dekorsömmar 133 133 –

Knapphål (inkl. öljetthål) 17 17 –

Stoppningsprogram 2 2 –

Quiltsömmar 35 35 –

Sy alfabet 3 3 –

Inbyggd övermatningsfunktion –

Stygndesignverktyg – –

Nålpositioner 15 15 –

Automatisk fästfunktion –

Tvillingnålskompatibel –

Bakåtsöm stygn för stygn –

Automatisk kompensation av syfotstryck –

Funktioner i jämförelse b79 b77 b70 DECO

Infällbara matartänder –

Spara egna stygn eller stygnkombinationer –

Sylektion – –

Kreativ rådgivning –

Broderi

Maximal broderihastighet (stygn per minut) 850 spm – 850 spm

Maximal broderiyta 26 x 16 cm 
(10 tum x 6 tum)

– 26 x 16 cm 
(10 tum x 6 tum)

Inbyggda broderimotiv 208 – 208

Broderialfabet (inkl. hebreiska, kyrilliska och arabiska) 7 – 7

Personligt minne för att spara egna broderimönster –

Format för broderimönster  VP3, VIP, PEC, 
HUS, DST, EXP, 

JEF, PES
–

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

JEF, PES

Redigera motiv på skärmen: spegla, rotera, skala, 
positionera, Word ART

–

Kombinera motiv –

Färgsortering –

Automatisk igenkänning av ramar –

Kompatibel med BERNINA CutWork Tool –

Broderilektion –

Standardtillbehör

Syfötter (sulor) ingår 10 8 2

Sybord för friarm –

Knäspak –

Fotpedal med nålstoppsfunktion –

Broderimodul –

Broderiramar (S, M, L) –

Broderiprogramvaran BERNINA Toolbox: 
Lettering-modul med 200 motiv ingår

–

Broderiprogramvaran BERNINA Toolbox: 
Editing-modul med 100 motiv ingår

–

Dammskydd
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bernette 77

b77 fokuserar enbart på sömnad och quiltning. Den har 230 mm 
utrymme till höger om nålen för kreativa projekt, och fyra 
LED-lampor som lyser upp syområdet. Det finns totalt 500 söm-
mar att välja mellan, däribland 22 nyttosömmar, 133 dekorativa 
sömmar, 3 alfabet, 35 quiltsömmar och 17 knapphål. Den maxi-
mala stygnbredden är 7 mm och den maximala stygnlängden är 
5 mm. Förutom praktiska funktioner, som hastighetsregleraren och 
nålstopp upp/ner, har b77 också en nålträdare och en automatisk 
trådavskärare. Åtta syfötter (sulor) och ett stort förlängningsbord 
ingår.

bernette 70 DECO 

b70 DECO är en riktig specialist. Som en ren broderimaskin utan 
syfunktion erbjuder den allt för att dekorera kläder eller acces-
soarer. Den levereras med fler än 200 broderimotiv, och du kan 
också ladda upp dina egna broderimotiv via USB-minne. Det 
är enkelt och bekvämt att redigera motivet direkt på den stora 
pekskärmen i färg. De omfattande funktionerna gör att du kan 
vända, rotera, positionera och kombinera mönsterdelar. Med ett 
maximalt broderiområde på 260 x 160 mm kan du skapa stora 
motiv. Tre ramar i olika storlekar ingår.

GRATIS
BERNINA TOOLBOX 
BRODERIPROGRAM - 

VARA MED 
300 BRODERIMOTIV


