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Så enkelt kan det være at brodere!

www.bernina.com

Bernette 340 Deco er udviklet til at gøre broderi til en af dine 
ynglingshobbyer. Med det ekstra store broderiområde og de mange 
muligheder for redigering og kombinationer af motiver på maskinen, 
er det en ren fornøjelse at designe kreative projektor på bernette 
340 Deco. 

Nyd bekvemligheden med automatisk trådklip, den indbyggede 
trådvisning og broderi saksen i den specielle holder. Du får en fly-
vende start med de 100 nøje udvalgte indbyggede broderimotiver. 
Der er yderligere mulighed for at vælge ekstra broderimotiver på 
et stort udvalg af USB sticks, broderkort og internettet. 
bernette 340 Deco: Den perfekte partner til din symaskine.

• USB port

• En verden af nye 

   broderimotiver

• Automatisk trådklip



Saks i speciel holder
En praktisk holder med broderisaks er 
indbygget på maskinen tæt ved arbejdsom-
rådet. Der er endda plads nok til at inde-
holde til 2 sakse.

Spejling og roteringsfunktion
På den store skærm på Bernette 340 Deco 
er det legende let at kombinere og redigere 
motiver. Anvend roteringsfunktionen, hvor 
motivet kan roteres helt ned til 1° ad gangen.

Stort broderiområde  
De to rammer, der følger med 
som standardudstyr, giver mulighed 
for at brodere motiver op til 
200 x 140 mm i en opspænding. 
Ekstra rammer kan købes til speciel 
anvendelse.

Flexibilitet med USB stick og 
broderkort. 
Benyt dig af det store udvalg af BERNINA 
broderimotiver på USB stick og broderikort. 
Du kan også anvende almindelige USB 
stick eller personligt design kort til at over-
føre dine motiver fra PC. Dine personlige 
designede motiver kan enten gemmes i 
bernette 340 Deco’s hukommelse, på USB 
stick eller på personlig design kort.

Friarm
Bernette 340 Deco giver frihed til at brodere 
rørformede dele som bukseben eller ærmer. 
Bruges friarmen anbefales det at bruge en ek-
stra ramme, der kan købes som ekstra udstyr.

Overtrådsindikator og
undertrådskontrol
Overtrådsindikatoren stopper auto-
matisk broderiet, lige så snart at over-
tråden knækker eller løber tør.
Undertrådsspolen bliver også checket 
inden hvert broderi. Dette garanterer 
dig broderi uden forstyrrelse.

Farveskærm og trådfarvekort
Farveskærmen viser de anbefalede farver 
til hvert broderimotiv. Den indbyggede 
farvepalette fra førende trådmærker, hjælper 
dig med a brodere et motiv med dine egne 
farver. En stor hjælp er tillige, at motivet vises 
med de farver designeren har tænkt sig – 
dette er især ideelt, når man vil bruge op af 
diverse trådfarver 

Træk og flyt
Flyt og placer motiverne ganske 
enkelt ved at klikke på dem og 
trække dem rundt på pegeskærmen.

Automatisk trådning
Den automatiske nåletråder gør trådning 
legende let. Et par få enkle trin og tråden 
er igennem nåleøjet.

100 flotte broderimotiver 
Vælg selv blandt de 100 særlige 
udvalgte indbyggede broderi-
motiver og nyd de flotte og 
præcise broderier på bernette 
340 Deco.

Automatisk trådklip
Det automatiske trådklip klipper automatisk 
over og undertråden ved farveskift. Den kan 
også anvendes manuelt ved helt enkelt at 
trykke på tasten. 
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Fantastisk alsidig

www.bernina.com
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Speciel tilbehør:
Bernette 340 Deco har et bredt sortiment af ekstra tilbehør som f.eks. flerspoleholder, specielle rammer, PC software. Din forhandler kan hjælpe dig med flere informationer.

www.embroideryonline.com

Ekstra tilbehør

Ekstra tilbehør
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