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Optionele accessoires: voor de bernette sublime modellen is een groot assortiment 
optionele accessoires verkrijgbaar. Uw BERNINA dealer geeft u graag vrijblijvend informatie. 
Niet alle modellen en accessoires zijn in elk land verkrijgbaar. 
Wijzigingen met betrekking tot uitrusting en uitvoering voorbehouden.

Naaifuncties bernette Chicago 5

Machinetype computer

Maximale naaisnelheid 800 spm

Totaal aantal steken 200

Eén-fase-knoopsgat •
Aantal knoopsgaten incl. ogen 11

Knoop-aanzetprogramma 1

Nuttige steken incl. stretchsteken 14

Decoratieve steken 153

Quiltsteken 20

Stopsteken 2

Alfabetten 2 (elk 97 tekens)

Steekgeheugen (Memory) 4 (à 20 plaatsen)

Maximale steekbreedte 7 mm

Traploos verstelbare steekbreedte •
Maximale steeklengte 4,5 mm

Voorgeprogrammeerde steekbreedte en –lengte •
Grijpersysteem drop-in

Transporteurschakelknop •
Draadafsnijder •
Inrijger •
Steekkeuze toetsen

Directe steekkeuze •
Steekweergave LCD

Mogelijkheid voor tweelingnaald •
Naaldstop boven/onder •
Start/stop-toets •
Snelheidscontrole •
Achteruitnaaien •
Autom. afhechten •
Naaivoetdruk-instelling •
Naailicht LED

Geheugen bewerken / wis-functie •
Verlengen •
Spiegelen •
Standaardaccessoires

Handleiding •
Beschermhoes •
Totaal aantal naaivoeten 9

Accessoireset (2e garenkloshouder, 3 spoeltjes, naalden, etc.) •
Gereedschapset (schroevendraaier, tornmesje, kwastje) •

Geoptimaliseerd grijpersysteem 
Handig en snel wordt de ondergarenspoel vanaf de bovenkant in 
de nieuw ontwikkelde spoeldrager gelegd. De pijlmarkering op de 
grijpervinger zorgt ervoor, dat u feilloos en gemakkelijk kunt inrijgen. 
Het verschuifbare grijperdeksel helpt u om het naaiwerk weer direct te 
kunnen voortzetten.

LC-display en traploze snelheidsregelaar
Nadat u een steek heeft gekozen, wordt deze met de aanbevolen 
basisinstellingen op het LC-display weergegeven. Met de snelheids-
regelaar kunt u de maximale snelheid traploos instellen. De elektroni-
sche motorregeling zorgt voor een gelijkmatig sterke doorsteekkracht 
van de naald.

Traploos instelbare steekbreedte
Maakt het mogelijk speciale effecten op een exacte wijze te realiseren. 

1-fase-knoopsgat
In een handomdraai perfecte knoopsgaten die precies op de knoop-
grootte zijn afgestemd.

Naaldstop boven/onder
De naald stopt afhankelijk van de instelling automatisch boven of 
onder.

Draadafsnijder
Een draadafsnijder op de bovenkap en een tweede geïntegreerd in 
het spoelhuis garanderen dat de draad altijd comfortabel kan worden 
afgesneden.

Vrije arm
Als de aanschuiftafel wordt weggenomen heeft u direct een vrije arm. 
Op deze wijze kunnen mouwen, broekspijpen en andere buisvormige 
delen gemakkelijk worden genaaid. 

Transporteur
Voor stoppen en naaien uit de vrije hand kan de transporteur middels 
een schuifknop eenvoudig omlaag worden gezet.

bernette sublime verovert de naaiwereld!

Met de bernette Chicago 5 kunt u elke creatieve uitdaging aan. 
Een grote keuze aan steken en functies ondersteunt u bij de 
realisatie van uw naaiprojecten. De Chicago 5 verenigt een modern 
design met hoogwaardige en duurzame afwerking. Toch blijft de 
bernette Chicago 5 zeer betaalbaar: bernette sublime – het model 
voor jonge en prijsbewuste naaisters.
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7mm steekbreedte 
Bijzonder handig bij decoratief 
naaiwerk. Op een eenvoudige 

manier prachtige sierranden en 
applicaties maken.

Halfautomatische  
inrijger

Snel en eenvoudig inrijgen.  
Met één handbeweging tovert  

u de draad door het oog  
van de naald.

Start-/stoptoets
Met behulp van de start-/ 

stoptoets kunt u naaien  
zonder het voetpedaal te  

hoeven gebruiken. Vooral bij 
langdurig naaiwerk is dit een 

comfortabele functie.  

Scrol-functie
Eenvoudige en snelle steek-
keuze: doorbladeren met vier 
scrol-toetsen.

LED-naailicht
Optimale verlichting van het 
naai-oppervlak – in het bijzonder 
rondom de naald. 

Directe keuzetoetsen
Met de directe keuze-
toetsen kunt u 10 steken 
snel en gemakkelijk kiezen.

Klapdeksel
Het bovenste klapdeksel  
beschermt tegen stof; open-
geklapt ziet u alle steken en 
motieven in één oogopslag.  

Veelzijdig en eenvoudig
Dankzij de ergonomisch aangebrachte directe keuzetoetsen 
biedt de bernette Chicago 5 een gemakkelijke en overzichtelijke 
bediening die het naaien vereenvoudigt. Eenvoudige aanpassin-
gen of reparaties aan kleding, individuele decoratieve projecten 
of grote naaiprojecten – u zult snel ontdekken hoe veelzijdig 
deze naaimachine is. 
De bernette Chicago 5 biedt een groot steekassortiment en 
vele mogelijkheden ideeën creatief en individueel te verwe-
zenlijken. Meer dan 150 decoratieve steken, 20 quiltsteken, 
2 alfabetten, satijn- en stretchsteken bij een maximale steek-
breedte van 7 mm laten het creatieve hart van elke naaister 
sneller slaan. 
En met behulp van het automatische één-fase-knoopsgat en 
een eenvoudig inrijgsysteem kunnen alle werkzaamheden ge-
makkelijk worden uitgevoerd.

Compact en praktisch
De bernette Chicago 5 is compact en dankzij de afmetingen 
bijzonder ruimtebesparend. Door de goed hanteerbare grootte 
kan de machine ook gemakkelijk mee op reis of naar work-
shops worden meegenomen. De vrije arm met geïntegreerde 
aanschuiftafel biedt een handig bergvak waardoor u de verschil-
lende naaivoeten en andere accessoires altijd bij de hand heeft. 
Het bovenste klapdeksel beschermt de machine niet alleen 
tegen stof, maar bevat ook een overzicht met alle steken en 
motieven om uw keuze te vereenvoudigen. Een LED-systeem 
zorgt voor een uitstekende verlichting rondom de naald en de 
geïntegreerde schaar is ook altijd gereed voor gebruik.


