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Alsidig, dog let at betjene
Takket være de ergonomisk indrettede direkte knapper til valg 
af søm, er bernette Chicago 7 ganske ukompliceret at betjene, 
og gør syning og brodering legende let. Du vil hurtigt værdsætte 
alsidigheden af denne sy- og broderimaskine, uanset om den 
anvendes ved sublime til simple ændringer eller reparationer, 
dekorationer med et personligt præg, komplicerede broderier 
eller større syprojekter. 
bernette Chicago 7 har et generøst udvalg af sømme og et 
væld af muligheder for at give kreativt udtryk til dine egne ideer. 
Mere end 150 pyntesømme, 20 quiltesømme, 2 skrifttyper, 
satin- og stræksømme samt 100 integrerede broderimotiver. 
Med en maksimal stingbredde på 7 mm kan du med garanti få 
din kreative puls til at banke. Og takket være det automatiske 
et-trins-knaphul og en simpel trådning, kan alle syprojekter 
 gennemføres nemt og hurtigt.

Kompakt og praktisk
Med sin kompakte størrelse, fylder bernette Chicago 7 mindre i 
hjemmet – en god nyhed for husstande, hvor pladsen er trang. 
Dens praktiske størrelse gør den også til en populær følgesvend 
på dine rejser, workshops eller kurser. Friarmen med indbygget 
forlængerbord sørger for en praktisk opbevaringsplads til at 
holde forskellige trykfødder og andet tilbehør lige ved hånden. 
Vippelåget beskytter ikke kun mod støv, for på indersiden findes 
en oversigt over alle nytte- og pyntesømme. LED-systemet 
sørger for god belysning af syarealet omkring nålen, og den 
 indbyggede saks på forsiden er altid ved hånden til at lette 
brugen under syningen.

7 mm stingbredde
Meget praktisk 

under pyntesyning. 
Kreér attraktive borter 
og applikationer med 

et minimum af indsats.

Halvautomatisk 
nåletråder

Hurtig og nem trådning 
af nålen på næsten 

ingen tid.

Start/stop-knap
Ved at bruge start/stop- 
knappen kan du betjene 

din symaskine uden af 
anvende fodpedalen. 

En særdeles komfortabel 
løsning, når du syr 

i længere tid.

Rullefunktion 
Fire rulleknapper giver mulighed 
for et nemt og hurtigt sømvalg.

LED-sylys
Optimal belysning af syarealet, 
især i området omkring nålen.

Knapper til direkte 
valg af søm
Knapperne 0–9 til  direkte valg 
af søm giver en nem og hurtig 
mulighed for at vælge mellem 
10 forskellige symotiver.

Vippelåg
Vippelåget beskytter imod støv. 
Åbn låget for at få et hurtigt 
blik over alle nytte- og pynte-
sømme på dets inderside. 

Forbedret gribersystem med drop-in spolesystem 
Med den nyligt ændrede spoleenhed kan du blot lægge spolen i 
fra oven – en smart og tidsbesparende funktion. Pilemarkeringen 
på gribefingeren sikrer nem og præcis trådning. Spoledækslet, der 
let aftages/påsættes betyder, at du er klar til at fortsætte syningen 
i løbet af ingen tid.  

LCD-display og trinløs hastighedsregulator
Når det ønskede sømmønster er valgt, vises det i LCD-displayet 
med den anbefalede standardindstilling. Hastighedsregulato-
ren sørger for trinløs justering af den maksimale hastighed. Den 
 elektriske motorstyring sikrer ensartet kraftfuld nålegennemslag.

Trinløs justerbar stingbredde
Giver dig mulighed for at udføre selv besværlige opgaver med 
præcision.

1 trins-knaphul
Perfekte knaphuller, der tilpasses knappens størrelse på ingen tid.

Nålestop op/ned
Nålen stopper automatisk i ‘op’ eller ‘ned’ position, afhængig af 
 forudindstillingen.

Trådklipper
En trådklipper på lampehuset og en trådklipper bygget ind i 
 nålepladen til venstre sørger for, at klipning af tråden er enkelt-
heden selv.

Friarm
Hvis du fjerner forlængerbordet, giver det plads til friarmen, så du 
med lethed er i stand til at sy ærmer og andre lukkede rørformede 
tekstiler.

Sænkning af transportøren
Du skal blot flytte slæden for at sænke transportøren til stopning 
og frihåndssyning.

bernette sublime erobrer broderiverdenen! bernette 
Chicago 7, en computerstyret kombi-maskine, er den 
første bernette sublime-model, som både kan sy og 
brodere. Ikke alene kan den opfylde alle dine  kreative 
ønsker, men den vil også imponere dig med sin robuste 
formgivning og sit indbydende ungdommelige design. 

Sy- og broderimaskinen bernette Chicago 7 opviser 
høj håndværksmæssig kvalitet til en fornuftig pris, og 
kan indfri forventningerne for både unge og erfarne 
kreatører.

Alle bernette sublime sy- og broderimaskiner samt 
overlockere produceres af en moderne højtkvalificeret 
producent i Asien. BERNINA er ansvarlig for kvalitets-
kontrollen og garanterer en høj driftsydelse. Derfor er 
vi i stand til at levere bernette sublime-serien til vores 
kreative kunder til et enestående forhold mellem pris 
og ydelse. 
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Speciel tilbehør: Et bredt udvalg af valgfrit speciel tilbehør kan fås til bernette sublime- 
modelserien. Kontakt din BERNINA-forhandler for yderligere oplysninger. 
Ikke alle modeller og tilbehør er tilgængelige i alle lande. 
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer med hensyn til udstyr og design. 

Syfunktioner bernette Chicago 7

Maskintype Computer

Maksimal syhastighed 800 spm

Samlet antal sømme 200

1 trins-knaphul •
Antal af knaphuller inkl. øskner 10

Knapisyningsprogram 1

Nyttesømme inklusive stræksømme 14

Pyntesømme 153

Quiltesømme 20

Stoppesømme 2

Skrifttyper 2 (hver med 97 tegn)

Sømhukommelse
4 hukommelser 

med 20 pladser hver

Maks. stingbredde 7 mm

Trinløs justerbar stingbredde •
Maksimal stinglængde 4,5 mm

Forudprogrammeret stingbredde og stinglængde •
Gribersystem Drop-in

Sænkning af transportøren •
Trådklipper •
Trådning •
Sømvalg Knapper

Direkte valg af sømme •
Sømdisplay LCD

Mulighed for tvillingenåle •
Nålestop op/ned •
Start/stop-tast •
Hastighedskontrol •
Tilbagesyning •
Automatisk sikring •
Justerbart trykfodstryk •
Sylys LED

Redigér/Slet hukommelse •
Mønsterforlængelse •
Spejl •
Standardtilbehør

Lynguide •
Støvhætte •
Samlet antal trykfødder 9

Antal broderirammer 1

Tilbehørssæt (anden trådrulleholder, 3 spoler, nåle osv.) •
Værktøjssæt (skruetrækker, trensekniv, børste) •

Broderi bernette Chicago 7

Maksimalt broderiområde 110 x 170 mm

Integrerede broderimotiver 100

Broderimotiv format .exp / .exp+

Maksimal broderihastighed 600 spm

Antal motiver på USB-stikket ubegrænset

Skrifttyper 1 (97 tegn)

Spejlvend •
Flyt/ skift •
Rotere 90°

Valg af rækkefølge •
Rifunktion •
USB-port •
Kompatibel med BERNINA Design Studio Kun USB-stik

Kompatibel med BERNINA CutWork & Tool •

Over- og 
undertrådskontrol
Overtrådskontrollen stopper 
automatisk broderingen, hvis 
overtråden knækker eller når 
spolen er tom. Spolen med 
undertråd kontrolleres også før 
broderingen starter. Driftsikker 
brodering er derfor givet på 
forhånd.

Broderimodul
Når du har fjernet forlængerbordet, 
er broderimodulet med et maksimalt 
broderiområde på 110 x 170 mm 
ligetil og nemt at påsætte.

Særligt rum til sakse
Den indbyggede holder til 
broderisakse er praktisk placeret 
inden for rækkevidde. Holderen 
har plads nok til at rumme både 
maskinens medfølgende saks og 
din egen foretrukne saks. 

100 fabelagtige 
broderimotiver
Benyt dig af de 100  eksklusive 
integrerede broderi motiver og 
nyd bernette Chicago 7’s fine 
og præcise broderikvalitet.

Fleksibilitet med USB-stik
Drag fordel af det store udvalg 
af kompatible BERNINA-broderi-
motiver på USB-stik. Du kan også 
anvende almindelige standard 
USB-stik til at overføre dine 
egne motiver fra en computer til 
 broderimaskinen. 

Syning og broderi
Som både en komplet sy- og broderimaskine, fører  bernette 
Chicago 7 et dobbeltliv. Ikke alene gør den syning af be-
klædningsgenstande og boligtekstiler samt patchwork og 
quiltning legende let, men ved at montere broderimodulet, 
forvandles bernette Chicago 7 på få sekunder til en brode-
rimaskine. Ved at vælge broderifunktionen, kommer du til 
 broderiområdet, hvor du kan finde et udvalg af 100 integrere-
de broderimotiver og en broderiskrift. Alle motiver kan drejes 
eller spejlvendes, og dine egne broderimotiver kan tilføjes 
ved hjælp af et USB-stik. Det maksimale broderiområde 
på 110 x 170 mm giver mulighed for at anvende attraktive 
brugertilpassede broderimotiver på hjemmelavede eller købte 
beklædningsgenstande og boligtekstiler. Kompatibiliteten 
med BERNINA CutWork giver især den kreative syerske 
yderligere mulighed for at arbejde sig fremad i en anden 
kreativ retning – kreativ udskæring! Uanset om det drejer 
sig om hulsømsbroderi, applikationer eller stencils, vil 
bernette Chicago 7 forføre dig med sin alsidighed. 

Et udvalg af integrerede broderimotiver

www.mybernette.com
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