
BERNINA 790 PLUS
CRYSTAL EDITION

ILUMINE O SEU ESPIRITO CRIATIVO.
B 790 PLUS CRYSTAL EDITION – EDIÇÃO LIMITADA 

DECORADA COM CRISTAIS SWAROVSKI®      

SISTEMA DE MALAS E KIT INSPIRATION  

BERNINA CRYSTAL EDITION INCLUÍDOS



Enfiador semi automático 

Duplo transporte BERNINAÁrea de bordado extra-grande 
400 x 210 mm (15.7» × 8.3») 

Controlo de velocidade  
velocidade máxima de 1000 pontos 
por minuto (costurar e bordar)

Braço livre  
incluindo 254 mm de  
espaço à direita da agulha

Modulo de bordar avançado
com Smart Drive Techology (SDT)
para um bordado suave, silencioso e mais rápido

CRISTALIZE A SUA INSPIRAÇÃO.

Painel frontal Crystal Edition
com verdadeiros cristais Swarovski

Inspire-se com o brilho dos cristais! A B 790 PLUS Crystal Edition vai faze-la apaixonar-se com os cristais 
verdadeiros Swarovski® e o novo modulo de bordar de alta performance que incorpora o BERNINA Smart Drive 
Technology (SDT). Desfrute de uma elevada experiencia de bordado com uma melhorada qualidade do ponto, 
movimentos mais suaves e silenciosos e um aumento de velocidade até mais 55%. Inclui um Kit Inspiration 
Crystal Edition que traz mais 2 calcadores, uma Pen USB com bordados exclusivos Crystal Edition e verdadeiros 
cristais Swarovski, assim como um sistema de malas de transporte BERNINA, esta edição limitada oferece tudo o 
que precisa para aceder a sua criatividade.

Visite-nos online ou numa loja perto de si para experienciar a magia. Deixe a sua criatividade brilhar em 
bernina.com/crystal-edition.

LANÇADEIRA BERNINA
com Bobine Jumbo

Kit Inspiration Crystal Edition



Controlo total de pontos 
através dos botões multifunções

30 Luzes LED

Sistema mãos livres BERNINA (FHS)
para operacionar simultaneamente o 
calcador e o arrastador

Interface USB para 
conectar ao PC

Controlo de velocidade  
velocidade máxima de 1000 pontos 
por minuto (costurar e bordar)

Ecrã tátil de 7” (17 cm) 
fornece acesso a uma riqueza 
de funções inovadoras

Braço livre  
incluindo 254 mm de  
espaço à direita da agulha

TEMPO DE BRILHAR
A BERNINA tem estado apaixonadamente comprometida a desen-
volver máquinas de costura, bordar e quilting para pessoas criativas 
por mais de 125 anos. Precisão suíça está no coração de cada produto 
que fazemos. Os nossos produtos são produzidos exclusivamente com 
as matérias primas da maior qualidade – e é isto que a BERNINA e a 
Swarovski tem em comum. BERNINA – made to create.

A MELHOR EM COSTURA  
E BORDADO
A BERNINA 790 PLUS Crystal Edition combina a melhor 
tecnologia com inovação  e todo o espaço que precisa. 
O ponto central da B 790 PLUS Crystal Edition é a 
lançadeira BERNINA. Precisa, rápida e silenciosa, costura 
perfeitamente pontos até 9 mm de largura. O Duplo 
Transporte BERNINA integrado assegura que tecidos 
sensíveis e finos sejam alimentados uniformemente.

O Regulador de Pontos BERNINA está incluído e ajuda 
com a costura e quilting mãos livres quer seja com ponto 
reto ou zigzag, assegura que os pontos fiquem com o 
comprimento exatamente igual mesmo com velocidades 
variáveis. Crie os seus próprios pontos com o Designer de  
Pontos, desenhando as suas ideias diretamente no ecrã tátil.

Equipada com o modulo de bordar grande com o 
novo BERNINA Smart Drive Technology (SDT) para uma 
experiencia de bordado melhorada e uma área grande 
de bordado, a B 790 PLUS Crystal Edition oferece ótimas 
funções de bordado, como o Pinpoint Placement para o 
posicionamento perfeito do design, até mesmo quando  
o tecido esta colocado no bastidor com um angulo.

Outras ótimas funções incluídas são Undo&Redo e 
Group&Ungroup, tornando fácil desfazer cada click 
e editar múltiplos designs ao mesmo tempo. E a B 
790 PLUS CE também corta automaticamente a linha 
entre partes do bordado, fazendo com que aparar 
manualmente as linhas seja uma coisa do passado. 
Graças as novas funções Invisível Secure e Smart Secure,  
o inicio da linha fica segura automaticamente e pontos  
de remate são adicionados ao bordado se necessário.

Faça download das instruções de costura  

e bordados para o vestido Crystal Edition  

em bernina.com/crystal-edition

LANÇADEIRA BERNINA
com Bobine Jumbo



Acessórios standard para costura 
e Quilt

B 790 PLUS CE

Calcadores BERNINA incluídos 10

Calcador de retrocesso #1C P

Calcador de duplo arrasto de  
retrocesso #1D

P

Calcador de overlock #2A P

Calcador de caseado com guia #3A P

Calcador de fechos #4D P

Calcador de bainha invisível #5 P

Calcador para gangas #8D P

Calcador de bordar aberto #20C P

Calcador de movimento lateral #40C P

Regulador de ponto BERNINA (BSR) P

Sistema de mãos livres BERNINA (FHS) P

Mesa extensível BERNINA P

Caixa de acessórios P

Capa protetora ü

Acessórios de bordar Standard 
(incluído com o modulo de bordar)

B 790 PLUS CE

Calcador de bordar #26 P

Bastidor Oval com template 
(255 × 145 mm)

P

Bastidor Medium com template 
(130 × 100 mm)

P

Bastidor Pequeno com template 
(72 × 50 mm)

P

Bernina ArtLink software  
(download em bernina.com) 

P

Acessórios especiais da  
Crystal Edition

B 790 PLUS CE

Kit Inspiration Crystal Edition inclui: 
- Grande variedade de cristais  
  Swarovski para costurar
- Calcador para bermas #10D
- Calcador para coser botões #18
- Pen USB com mais de 300  
  bordados, incluindo 35 bordados  
  exclusivos à Crystal Edition

P

Sistema de malas  
Crystal Edition

P
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bernina.com/crystal-edition

Nem todos os modelos e acessórios estão disponíveis em todos os países.

Reservamos o direito de fazer alterações as funções das máquinas, equipamento  
e design. Informação adicional está disponível na sua loja local BERNINA.

Swarovski® é uma marca registada de Swarovski AG.

A BERNINA recomenda as linhas da

DESENHADA PARA BRILHAR!

Katia é uma designer Alemã que cria fatos 
para programas de televisão como o “Let‘s 
Dance“. Ela adora adornar as suas criações com 
bordados combinados com cristais Swarovski. O 
vestido Crystal Edition foi desenhado pela Katia 
exclusivamente para a BERNINA.

Informação Geral B 790 PLUS CE

Placa frontal Crystal Edition  
com cristais Swarovski

ü

Sistema de Laçadeira Lançadeira BERNINA

Velocidade máxima  
(pontos por minuto)

1000

Espaço à direita da agulha 254 mm

Ecrã táctil a cores 7 inches

Luz LED 30 LEDs

Botões multifuncionais P

Largura máxima de ponto 9 mm

Comprimento máximo de ponto 6 mm

Posições da agulha 11

Cose em todas as posições  
de agulha

P

Numero de suportes de linha 2

Enfiador de agulha semi-automático P

Pressão de calcador ajustável P

Corte de linha automático P

Corte de linha manual 3

Duplo transporte BERNINA P

Tensão de linha adaptativa da BERNINA P

Memória (Curto prazo/alteração de 
pontos)

P

Memória (Longo prazo/alteração de 
pontos)

P

Criar e guardar combinação de pontos P

Função BSR  
(com ponto a direito ou zig-zag)

P

Botão de start/stop  
(coser sem pedal)

P

Controlador de velocidade P

Indicador de linha superior P

Indicador de linha inferior P

Entrada USB para ligação ao PC P

Importar e exportar ponto com um 
dispositivo USB

P

Alterar as definições do ponto 
enquanto cose

P

Pedal BERNINA programável com 
função de agulha em cima/baixo

P

Agulha parar em cima/baixo P

Encher a bobine enquanto  
cose/borda

P

Ajuda no ecrã P

Programa de configuração P

Modo Eco P

Tutoriais de costura P

Consultor criativo P

Programa pessoal P

Histórico de funções  
(pontos previamente usados)

P

Costura e quilting B 790 PLUS CE

Possibilidade de coser em 360º P

Alimentação em movimento lateral P

Designer de pontos P

Função de começar/acabar o padrão P

Pontos de conexão P

Alongamento P

Função de segurança P

Total de pontos padrão (incl. alfabetos) 1352

Total de pontos utilitários 32

Total de casas de botões ( incl. olhais) 15

Sistema de medição automática do 
comprimento da casa de botão

P

Costura e quilting (continuação) B 790 PLUS CE

Caseado automático P

Caseado manual com múltiplos passos P

Programa de coser botões P

Programa de cerzir 2

Total de pontos decorativos 506

Pontos decorativos de movimento lateral 117

Pontos de quilting 34

Alfabetos de costura 8

Monogramas (com movimento lateral ) P

Bordar B 790 PLUS CE

Função de bordado P

Novo: Modulo de bordar grande com 
Smart Drive Technology (SDT)

P

Campo máximo de bordado 400 × 210 mm  
15.7" x 8.3"

Velocidade máxima (pontos por minuto) 1000

Motivos de bordado incluídos na 
máquina

332

Alfabetos bordados 18

Formato dos ficheiros EXP, DST, PES, 
PEC, JEF, SEW, 

PCS, XXX

Edição do bordado no ecrã:  
posicionamento, espelho, rotação, 
escala e combinação

P

Posicionamento por Pinpoint P

Bordado infinito P

Desfazer/Refazer P

Agrupar/Desagrupar P

Organizar combinações de bordados P

Roda de cores P

Segurança invisível P

Segurança inteligente P

Comando da linha P

Pontos de ligação com corte programável P

Corte da linha de ligação P

WordART P

Memória pessoal para os seus bordados P

Importação de padrões de pontos P

Bordados com braço livre P

Sequência de cor P

Controlo da sequência P

Alinhavar no bastidor P

Reposicionamento P

Tutoriais de como bordar P

Consultor de bordados P

Reconhecimento automático do bastidor P

Funcionalidade do bastidor Midi 
(área de bordado: 265 × 165 mm, 
10.5" × 6.5")

P

Funcionalidade do bastidor Mega  
(área de bordado: 400 × 150 mm, 
15.7" × 5.9")

P

Funcionalidade do bastidor Maxi 
(área de bordado: 400 × 210 mm, 
15.7" × 8.3")

P

Funcionalidade do bastidor 
Jumbo (área de bordado limitado: 
400 × 210 mm, 15.7" × 8.3")

P

Compatibilidade com software de 
bordados BERNINA P

Compatibilidade com o PunchWork P


