
BERNINA 475 QE
KAFFE EDITION

BRENG KLEUR  
IN JE LEVEN!

MAAK HET BONT

NU VERKRIJGBAAR: DE B 475 QE KAFFE EDITION  
LIMITED EDITION – INCLUSIEF NAAIMACHINETROLLEY



Modern kleurentouchscreen 
voor eenvoudige navigatie

178 mm rechts naast de naald

WEES WILD EN KLEURRIJK
En maak het bont! Door zijn hele carrière heen heeft Kaffe Fassett mensen geïnspireerd en 
aangemoedigd, om op hun instinct voor kleuren te vertrouwen. De BERNINA 475 QE Kaffe Edition, 
die BERNINA nu in samenwerking met Kaffe Fassett presenteert, vormt een eerbetoon aan deze 
unieke kunstenaar en is tegelijk een uitnodiging om voluit voor de kracht van kleur te gaan.  
Wees moedig, overtreed de regels – en ontdek een wonderbaarlijke wereld!

BERNINA grijper
Inclusief jumbo-spoel met tot  
wel 70% meer garencapaciteit  
dan standaardspoeltjes

Keuzetoetsen voor directe 
selectie: 
– start/stop
– afhechten
– automatische draadafsnijder
– achteruitnaaien

Halfautomatische draadinrijger

Verstelbare  
naaivoetdruk

Variabele naaisnelheid
van tot wel 900 steken per minuut

Exclusieve frontplaat, 
ontworpen door Kaffe Fassett

Machine compleet in de tint aqua,  
ontworpen door Kaffe Fassett



Modern kleurentouchscreen 
voor eenvoudige navigatie

Multifunctionele knoppen
Traploos verstelbaar,  
eenvoudig te bedienen

178 mm rechts naast de naald

INSPIRERENDE KENMERKEN
1. Totale steekcontrole
2. Jumbo-grijperspoel
3. Ruim stekenassortiment, waaronder 21 nieuwe steken 

gebaseerd op ontwerpen van Kaffe Fassett
4. Exclusief machine-ontwerp van Kaffe Fassett
5. Trolley en beschermhoes met exclusief Kaffe Fassett 

design en geborduurde logo's

VOOR CREATIEVELINGEN 
ZOALS U
De B 475 QE Kaffe Edition heeft precies de juiste 
afmetingen voor een klein atelier en is krachtig genoeg om 
ook de dikke lagen van wat grotere quilts goed te kunnen 
verwerken. De constante gelijkmatige draadspanning 
betekent dat elke steek altijd perfect is. Met de nodige 
extra's zoals de draadafsnijder werkt u uw projecten snel 
en met gemak af. De onovertroffen kwaliteit van BERNINA 
voldoet keer op keer aan uw hoogste eisen bij het naaien 
en quilten.

SPECIALE QUILTSTEKEN

Met 40 quiltsteken, 29 nuttige steken en 4 alfabetten 
is deze Special Edition uitstekend uitgerust voor alle 
creatieve wensen. 21 exclusieve decoratieve steken 
werden extra voor deze Special Edition ontwikkeld, 
gebaseerd op ontwerpen van Kaffe Fassett.

VOOR NAAI-, QUILT- EN DOE-HET-ZELF-FANS

Wij willen dat u in volle teugen kunt genieten van uw 
hobby: het naaien, quilten en creëren. En we willen dat het 
creatieve proces voor u zo eenvoudig mogelijk verloopt. 
Daarom hebben we de B 475 QE Kaffe Edition ontwikkeld. 
Innovatieve eigenschappen en functies automatiseren allerlei 
handelingen en vereenvoudigen uw creatieve hobby.

ACCESSOIRES VOOR EXTRA CREATIVITEIT

Patchworkvoet #37 – een essentieel hulpmiddel bij 
het quilten – hoort bij de B 475 QE Kaffe Edition bij de 
standaardaccessoires. De BERNINA SteekRegulator (BSR)  
kan optioneel als extra accessoire worden aangeschaft. 
Met de B 475 QE Kaffe Edition krijgt u er bovendien een 
L-trolley in Kaffe Fassett design met geborduurde logo's bij. 
Deze trolley is speciaal ontwikkeld om uw machine veilig en 
stijlvol te kunnen verplaatsen. In de binnen- en buitenvakken 
kan allerhande toebehoren worden opgeborgen. Dankzij 
de stabiele wielen en de telescoopgreep neemt u uw 
naaimachine makkelijk overal mee naartoe. Uw creatieve 
reizen staat zo niets meer in de weg.

BERNINA Free-Hand-System 
(FHS)
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BERNINA adviseert garens van

KAFFE FASSETT, TEXTIELKUNSTENAAR

Al meer dan 60 jaar inspireert Kaffe Fassett creatievelingen over de hele wereld met zijn 
kleurrijke werken, zowel als schilder, mozaïekkunstenaar, textiel- en breimotiefontwerper.  
Zijn moedige gebruik van kleur en zijn gevoel voor patronen zijn fenomenaal, zijn stoffen en 
boeken verplichte kost voor textiel- en patchworkfans. BERNINA is er trots op om, samen met 
Kaffe Fassett, de gelimiteerde BERNINA 475 QE Kaffe Edition te lanceren – als eerbetoon aan 
deze unieke persoon en zijn oeuvre.

Algemeen B 475 QE

Exclusieve frontplaat ontworpen door Kaffe Fassett ü

Volledig gekleurde machine in de tint aqua ü

Grijpersysteem BERNINA grijper

Maximale naaisnelheid (steken per minuut) 900

Lengte van de vrije arm rechts van de naald 178  mm

Kleurentouchscreen 4,3 inch

Led-naailicht 8 leds

Multifunctionele draaiknoppen ü

Maximale steekbreedte 5,5 mm

Maximale steeklengte 6 mm

Naaldposities 11

Naaien met elke naaldpositie ü

Aantal garenkloshouders 2

Halfautomatische naaldinrijger ü

Automatische draadafsnijder ü

Handmatig verstelbare naaivoetdruk ü

Handmatige draadafsnijders 4

Achteruitnaaien ü

Adaptieve BERNINA Draadspanning ü

BERNINA SteekRegulator (BSR) functionaliteit 
(rechte steek en zigzagsteek) 

ü

Start/stop-toets ü

Snelheidsregelaar ü

USB-aansluiting ü

BERNINA pedaal met back-kick-functie optioneel

Naaldstop boven/onder ü

Drag & drop ü

Opspoelen tijdens het naaien ü

Onscreen helpfunctie ü

Setup-programma ü

Gewicht van de machine 9,5 kg

Naaien en quilten B 475 QE

Functie motiefbegin/-einde ü

Automatische afhechtfunctie ü

Motiefherhaling (1–9 keer) ü

Naaisteken ( incl. alfabetten) 861

Exclusieve decoratieve steken volgens ontwerpen  
van Kaffe Fassett 21

Nuttige steken ( incl. stopprogramma's) 29

Knoopsgaten ( incl. ogen) 10

Automatisch knoopsgat met lengtemeting ü

Automatisch knoopsgat ü

Handmatig meerfase-knoopsgat ü

Stopprogramma's 2

Decoratieve steken 221

Quiltsteken 40

Kruissteken 13

Naaialfabetten 4

Geheugen (tijdelijk) ü

Geheugen (permanent) ü

Steekcombinaties maken en opslaan ü

Steekaanpassing tijdens het naaien ü

Knoop-aanzetprogramma ü

Naaitutorial ü

Naaigids ü

Standaard naai- en quiltaccessoires B 475 QE

BERNINA precisienaaivoeten 6

Terugtransportvoet #1 ü

Overlockvoet #2 ü

Knoopsgat-sledevoet #3A ü

Ritsvoet #4 ü

Blindzoomvoet #5 ü

Patchworkvoet #37 ü

BERNINA vrije arm-aanschuiftafel ü

BERNINA Free-Hand-System (FHS) ü

Kniehevel behorend bij het FHS ü

Accessoirebox ü

Beschermhoes in Kaffe Fassett design met  
geborduurde logo's ü

Trolley in Kaffe Fassett design met geborduurde logo's ü

Niet alle modellen en accessoires zijn in alle landen verkrijgbaar. Wijzigingen  
met betrekking tot onderdelen en uitvoering blijven voorbehouden. Neem  
voor meer informatie contact op met uw Authorized BERNINA Dealer.

”Kleur maakt de wereld mooier.”

bernina.com/kaffe-edition


