
BERNINA 475 QE
KAFFE EDITION

CELEBRE AS 
CORES!

ATREVA-SE A COLORIR

JÁ DISPONÍVEL: A B 475 QE KAFFE EDITION COM QUANTIDADES  
LIMITADAS – INCLUI TRÓLEI PARA MÁQUINA DE COSTURA



Ecrã tátil moderno 
a cores para uma  
navegação fácil

177,7 mm à direita da agulha

SEJA SELVAGEM E COLORIDA
Faça tudo às cores! Ao longo da sua carreira, Kaffe Fassett tem inspirado e encorajado 
as pessoas a confiarem nos seus instintos relativamente à cor. A BERNINA 475 QE Kaffe 
Edition, apresentada pela BERNINA em colaboração com Kaffe Fassett, é uma homenagem 
ao artista original e um convite ao pleno envolvimento com o poder da cor. Seja corajosa, 
quebre as regras – irá descobrir coisas maravilhosas!

Lançadeira BERNINA
Inclui bobine extragrande,  
onde cabe até mais 70% de linha em  
comparação com as bobines padrão

Teclas de seleção direta: 
– Tecla Iniciar/Parar
– Rematar
–  Corte automático da linha
– Retrocesso

Enfiador semiautomático

Pressão ajustável  
do calcador

Velocidade de costura variável
até 900 pontos por minuto

Painel exclusivo,
desenhado por Kaffe Fassett

Máquina completa em cor aqua, 
desenhado por Kaffe Fassett



Ecrã tátil moderno 
a cores para uma  
navegação fácil

Botões multifunções
Regulação progressiva,  
fácil de controlar

177,7 mm à direita da agulha

CARACTERÍSTICAS INSPIRADORAS
1. Controlo total do ponto
2. Bobine extragrande
3. Grande seleção de padrões de pontos, incluindo 21  

novos pontos baseados em desenhos de Kaffe Fassett
4. Design exclusivo da máquina de Kaffe Fassett
5. Trolley e capa antipó com estampados personalizados  

e logótipos bordados

PARA PESSOAS CRIATIVAS 
COMO VOCÊ
A B 475 QE Kaffe Edition tem o tamanho certo para 
ateliês mais pequenos e é suficientemente forte para 
lidar com várias camadas de quilts maiores. Graças à 
tensão consistente da linha, cada ponto é perfeito. Com 
funcionalidades adicionais, tais como o corte da linha, 
levará os seus projetos a bom termo com facilidade. A 
qualidade insuperável da BERNINA irá satisfazer sempre as 
suas mais elevadas exigências de costura e quilting.

PONTOS ESPECIAIS DE QUILTING

Com 40 pontos de quilting, 29 pontos básicos e 4 tipos 
de letra, este modelo especial está idealmente equipado 
para todos os requisitos criativos. 21 pontos decorativos 
adicionais foram desenvolvidos exclusivamente para 
este modelo especial, com base em desenhos de Kaffe 
Fassett.

PARA FÃS DE COSTURA, QUILTS E BRICOLAGE 

Queremos que aproveite ao máximo o seu passatempo, 
quer seja costurar, fazer quilts ou criar, e que o processo 
criativo seja o mais fácil possível para si – foi por isso que 
desenvolvemos a B 475 QE Kaffe Edition. Funcionalidades 
inovadoras automatizam e simplificam muitas etapas de 
trabalho.

ACESSÓRIOS PARA UMA MAIOR CRIATIVIDADE

O calcador para patchwork #37, uma ajuda indispensável 
para quilting, faz parte dos acessórios padrão da B 475 QE 
Kaffe Edition. O regulador de pontos da BERNINA (BSR) 
pode ser adquirido como acessório opcional.

A B 475 QE Kaffe Edition também inclui um trolley com 
desenhos de Kaffe Fassett e logótipos bordados. Esta 
mala foi concebida especialmente para poder transportar 
a sua máquina em segurança com muito estilo. Os bolsos 
interiores e exteriores permitem guardar vários tipos de 
acessórios. Graças às rodas estáveis e à pega telescópica, 
pode transportar facilmente a sua máquina de costura. 
Assim, é mais fácil e mais conveniente do que nunca fazer 
viagens criativas.

Sistema de mãos livres BERNINA 
(FHS)
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A BERNINA recomenda as linhas de

KAFFE FASSETT, ARTISTA TÊXTIL

Há mais de 60 anos que Kaffe Fassett inspira pessoas criativas em todo o mundo com as suas 
obras coloridas como pintor e artista de mosaicos, bem como criador têxtil e de malhas. O uso 
arrojado da cor e o olho para os padrões deste artista são excecionais, e os seus tecidos e livros 
são obrigatórios para os amantes de tecidos e patchwork. Para homenagear esta pessoa única 
e o seu trabalho, a BERNINA orgulha-se de lançar a BERNINA 475 QE Kaffe Edition juntamente 
com Kaffe Fassett.
 

Geral B 475 QE

Painel exclusivo desenhado por Kaffe Fassett ü

Máquina completa em cor aqua ü

Sistema de lançadeira Lançadeira BERNINA

Velocidade de costura máxima (pontos por minuto) 900

Comprimento do braço livre à direita da agulha 177,7 mm

Ecrã tátil a cores 4,3 inches

Luz de costura LED 8 LEDs

Botões rotativos multifunções ü

Largura máxima de ponto 5.5 mm

Comprimento máximo de ponto 6 mm

Posições da agulha 11

Coser em todas as posições da agulha ü

Quantidade de suportes para carrinhos de linhas 2

Enfiador semiautomático ü

Dispositivo de corte automático da linha ü

Calcador com pressão ajustável, manualmente ü

Corte de linha manual 4

Retrocesso ü

Tensão adaptativa da linha BERNINA ü

Regulador de pontos BERNINA (BSR) (ponto a direito 
e em ziguezague) 

ü

Tecla Iniciar/Parar ü

Regulador de velocidade ü

Entrada USB ü

Pedal BERNINA com função agulha em cima/baixo opcional

Paragem da agulha em cima e em baixo ü

Arrastar e largar ü

Encher a bobine durante a costura ü

Ajuda no ecrã ü

Programa de configuração ü

Peso da máquina 9,5 kg

Coser e fazer quilts B 475 QE

Função de fim/início de padrão ü

Função de alongamento ü

Repetição do padrão (1–9 vezes) ü

Quantidade total de pontos de costura ( incl. alfabeto) 861

Pontos decorativos exclusivos inspirados  
desenhos de Kaffe Fassett 21

Pontos básicos totais ( incl. programas de cerzir) 29

Casas de botões ( incl. ilhós) 10

Medição automática do comprimento da casa do botão ü

Função automática de casear  ü

Função manual de casear de vários níveis ü

Programas para cerzir 2

Total de pontos decorativos 221

Pontos de quilts 40

Pontos de cruz 13

Alfabeto costurado 4

Memória (a curto prazo) ü

Memória (a longo prazo) ü

Criar e guardar combinações de pontos de costura ü

Alteração de pontos durante a costura ü

Programa de coser botões ü

Tutorial de costura ü

Consultor de costura ü

Acessórios padrão para coser e fazer quilts B 475 QE

Calcadores BERNINA incluídos 6

Calcador de padrão inverso #1 ü

Calcador de overloque #2 ü

Calcador de casear com deslizador #3A ü

Calcador de fechos #4 ü

Calcador de ponto invisível #5 ü

Calcador de patchwork #37 ü

Mesa deslizante de braço livre BERNINA ü

Sistema de mãos livres BERNINA (FHS) ü

Joelheira do FHS ü

Caixa de acessórios ü

Capa antipó com desenho de 
Kaffe Fassett com logótipos bordados ü

Trolley estampado com  
desenho exclusivo de Kaffe Fassett

ü

Nem todos os modelos e acessórios estão disponíveis em todos os países.  
Reservado o direito a alterações a nível de equipamento e execução.  
Consulte o seu revendedor da BERNINA para mais informações.

”As cores tornam o mundo mais bonito”

bernina.com/kaffe-edition


