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Ønsker du at være kreativ og sy dit eget tøj, quiltede tæpper,  tilbehør 
eller individuelt dekorere ved hjælp af broderi? Så er modellerne i 
 bernette 70-serien lige noget for dig! De er nemme at bruge, har 
mange funktioner, har en høj stingkvalitet og er også holdbare og har 
attraktive priser. Du kan vælge mellem en symaskine, en broderimaskine 
eller en kombineret maskine, der kan gøre begge dele. Oplev glæden 
ved kreativ syning på højeste niveau. 

bernette 79

b79 er topmodellen i serien. Den har alt det, som kreative folk har 
brug for – den kan både sy og brodere. Denne integrerede maskine 
kombinerer alle syfunktionerne fra b77 med broderifunktionerne fra 
b70 DECO. Ønsker du at dekorere dine hjemmelavede syprojekter 
med broderi? Intet problem! Den leveres med over 200 broderi-
designs indlæst på forhånd, og andre kan overføres via et USB-
flashdrev. Motiverne kan redigeres på touchskærmen, så du kan 
rotere, vende eller kombinere mønsterelementer. Med maskinen 
følger ni trykfødder (såler), et stort sybord, en knæløfter, et broderi-
modul med tre broderirammer og en fodpedal med hæltryks-
funktion. Alt hvad du behøver for at lade din kreativitet få frit spil. Knæløfter: Gør det muligt 

at hæve/sænke trykfoden

Enkel og hurtig betjening 
via multifunktionsknapper  

Nem navigation via den 5 tommer store 
farvetouchskærm, inkl. syvejledning, 
kreativ guide og stingdesigner 

Individuelt justerbar sy- 
og broderingshastighed

4 klare LED-lys giver frem-
ragende belysning af syområdet

Broderimodul med registrering 
af broderiramme

Praktisk drop-in griber-
system for spolen med 7 mm 
 stingbredde

Automatisk trådskærer 
og tilbagesyning

Nåletråderen giver hjælp 
til at tråde nålen

Nålestop oppe/nede og automatisk sikrings-
funktion til at fastgøre sømmens ender 
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Ensartet fremføring af stoffet 
både oven- og nedefra



bernette for my ideas

Masser af funktioner 
til en attraktiv pris

b70 DECO og b79 med 2 gratis 
BERNINA Toolbox-moduler
BERNINA Toolbox er brugervenligt broderisoftware. Det 
består af tekst- og redigeringsmoduler inkluderet som 
standard, og monogrammodul er valgfrit tilbehør. Hvert 
modul har et stort udvalg af broderimotiver at vælge imel-
lem, som alle stilles gratis til rådighed i BERNINA Cloud. 
Det er muligt at redigere de cloud-baserede broderi-
motiver, så du kan implementere kreative ideer direkte 
på din tablet eller laptop. 

TEKST- OG 
REDIGERINGS-

MODUL 
MEDFØLGER

Ikke alle modeller og tilbehørsdele fås i alle lande. Med forbehold for ændringer i funktioner og design.

Sammenligning af funktioner b79 b77 b70 DECO

Generelle funktioner

Maskintype Sy- og broderi-
maskine

Symaskine
Broderi-
maskine

Gribersystem Drop-in Drop-in Drop-in

Farvetouchskærm 5 tommer 5 tommer 5 tommer

Arbejdsplads til højre for nålen 230 mm 230 mm 230 mm

Multifunktionsknapper

Trinløs hastighedsregulering

Trykfodens tryk kan justeres på skærmen

Overtrådsspændingen kan justeres på skærmen

Manuel trådskærer

Automatisk trådskærer

Halvautomatisk nåletråder

Automatisk trådningsposition af trykfoden

Nålestop oppe/nede

Start/stop-knap (syning uden fodpedal)

Sensor til overtråd

Sensor til undertråd

Automatisk trykfodsløft

Sylys 4 LED-lys 4 LED-lys 4 LED-lys

Opsætningsprogram

USB-interface til USB-datastik –

Valg af sprog –

Øko-funktion

Syning

Maksimal syhastighed (sting pr. minut) 1000 spm 1000 spm –

Maksimal stingbredde 7 mm 7 mm –

Maksimal stinglængde 5 mm 5 mm –

Samlet antal sømmønstre (inkl. bogstaver) 500 500 –

Nyttesømme 22 22 –

Pyntesømme 133 133 –

Knaphuller (herunder snørehuller) 17 17 –

Stoppeprogrammer 2 2 –

Quiltsting 35 35 –

Syalfabeter 3 3 –

Indbygget overtransportør –

Stingdesigner – –

Nålepositioner 15 15 –

Automatisk sikkerhedsfunktion –

Mulighed for tvillingenåle –

Søm for søm-tilbagesyning –

Automatisk tilpasning af syfodstryk –

Sammenligning af funktioner b79 b77 b70 DECO

Optrækkelig transportør –

Gem egne kombinationer af søm eller sting –

Syvejledning – –

Kreativ syguide –

Broderi

Maksimal broderihastighed (sting pr. minut) 850 spm – 850 spm

Maksimalt broderiareal 260x160 mm 
(10"x6")

– 260x160 mm
(10"x6")

Indbyggede broderidesign 208 – 208

Broderiskrifttyper (herunder hebraisk, kyrillisk og arabisk) 7 – 7

Personlig hukommelse til at gemme egne broderimotiver –

Format af broderidesign  VP3, VIP, PEC, 
HUS, DST, EXP, 

JEF, PES
–

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

JEF, PES

Redigering af design på skærmen: spejlvend, rotér, 
skalér, placer, Word ART

–

Kombiner design –

Automatisk optimering af farveændringer ved gemning –

Automatisk registrering af ramme –

Kompatibel med BERNINA CutWork-værktøj –

Broderivejledning –

Standardtilbehør

Trykfødder (såler) inkluderet 10 8 2

Sybord med friarm, der kan skubbes på –

Knæløfter –

Fodpedal med hæltryksfunktion –

Broderimodul –

Broderirammer (S, M, L) –

BERNINA Toolbox-broderisoftware: 
Lettering-modul med 200 inkluderede motiver

–

BERNINA Toolbox-broderisoftware: 
Editing-modul med 100 inkluderede motiver

–

Støvhætte

BERNINA nålesæt
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bernette 77

b77 fokuserer udelukkende på syning og quiltning. Den har 
230 mm plads til højre for nålen til kreative projekter, og fire 
LED-lys giver god belysning af syområdet. Der kan vælges mellem 
i alt 500 sømme, herunder 22 nyttesømme, 133 pyntesømme, 
3 alfa beter, 35 quiltsting og 17 knaphuller. Den maksimale sting-
bredde er 7 mm, og den maksimale stinglængde er 5 mm. Ud over 
praktiske funktioner som hastighedsregulator og nålestop oppe/
nede har b77 også en nåletråder og en automatisk trådskærer. Der 
medfølger også 8 trykfødder (såler) og et stort sybord.

bernette 70 DECO 

b70 DECO er en rigtig specialist. Som en dedikeret broderi-
maskine uden syfunktion har den alle funktioner til at dekorere 
tøj eller tilbehør. Den leveres med mere end 200 forhånds-
indlæste broderimotiver, og du kan også overføre dine egne 
broderimotiver via et USB-flashdrev. Det er nemt og bekvemt 
at redigere motivet direkte på den store farvetouchskærm. De 
omfattende funktioner giver dig mulighed for at vende, rotere, 
flytte og kombinere mønsterelementer. Med et maksimalt 
broderi område på 260 x 160 mm er der mulighed for store 
motiver. Der medfølger tre rammer i forskellige størrelser.

GRATIS
BERNINA TOOLBOX- 
BRODERISOFTWARE 

MED 300
BRODERIMOTIVER


