
PLUS-upgrade voor  
de BERNINA 770 QE*

UPGRADE UW B 770 QE*   
EN TIL UW CREATIVITEIT NAAR EEN HOGER NIVEAU!

PLUS-UPGRADE VOOR DE B 770 QE* 

•    NIEUWE FANTASTISCHE FUNCTIES VOOR  
NAAIEN, QUILTEN EN BORDUREN

    •    NIEUWE VERSTELBARE RULERVOET MET GLEUF  
#72S EN KOORD-INZETSTUKKEN

   • NIEUWE BORDUURONTWERPEN EN -ALFABETTEN

   • NIEUWE NAAISTEKEN EN - ALFABETTEN

Ontdek hoe makkelijk het is om te  

upgraden! Bekijk onze instructievideo op  

bernina.com/B770-QE/PLUS-Upgrade

* Compatibel met de B 770 QE, B 765, B 770 QE Tula Pink Special Edition, B 770 QE Anniversary Edition (niet elk model is in elk land verkrijgbaar)



MEER FUNCTIES, MEER ACCESSOIRES, MEER CREATIVITEIT
VERBETERDE BEWERKING VOOR BORDUREN, NIEUWE ONTWERPEN EN ALFABETTEN
 

PRECISIEPLAATSING
Plaats uw ontwerp snel en exact 
waar u dat wilt op de stof. 
NIEUW: vergrendelfunctie om de 
grootte van het ontwerp tijdens 
het positioneren te handhaven.

HERSCHIKKEN
Verander de volgorde van steken  
in de ontwerplagen. Gebruik 
Herschikken in combinatie met 
Groeperen en Degroeperen 
voor nog meer bewerkings-
mogelijkheden.

QUILTEN IN EEN 
BORDUURRAAM
Unieke designcollectie met  
prachtig versierde quiltblokken 
en doorlopende quiltmotieven 
die in de borduurmodus kunnen 
worden genaaid.

GROEPEREN EN  
DEGROEPEREN
Groepeer ontwerpen die dezelfde 
bewerking moeten ondergaan.  
Maak groeperen voor een ontwerp 
ongedaan om individuele lagen te 
bewerken.

NIEUWE  BORDUURONT-
WERPEN EN -ALFABETTEN
Bevat meer dan 130 nieuwe 
borduurontwerpen en 2 nieuwe 
borduurlettertypes!

COMPATIBEL MET DE NIEUWE 
BORDUURMODULE
Met de nieuwe Smart Drive Technology 
(SDT) module tilt u uw creativiteit naar 
een hoger niveau. Geniet van de ver-  
beterde steekkwaliteit, de soepelere en 
stillere bewegingen van de machine en 
de tot wel 55% hogere borduursnelheid.

NIEUWE FUNCTIES VOOR NAAIEN EN QUILTEN

NIEUWE NAAIFUNCTIES
Meer dan 200 nieuwe naaisteken 
en 2 nieuwe alfabetten om te 
naaien. Drievoudige steekfunctie 
voor opvallende siersteken, keuze in 

naaivoeten voorveiligheidsfuncties
en nog veel meer!

BSR 3-MODUS EN 
KICKSTART
Met de BSR 3-modus kan de 
steeklengte worden ingesteld op  
2 of 4 steken per inch voor het 
gemakkelijk rijgen van quilts.

VERSTELBARE RULERVOET 
MET GLEUF #72S
Deze nieuwe voet is ontworpen voor 
quilters die vaak wisselen tussen 
werken met een liniaal en quilten uit 
de vrije hand. Dankzij de toevoeging 
van de gleuf in de zool kan de voet 
gemakkelijk worden verwijderd 
zonder de draad af te hoeven snijden 
en opnieuw te moeten beginnen.

KOORD-INZETSTUKKEN
Versier uw quilts of borduurwerk  
met koord. Voor gebruik in 
combinatie met de verstelbare 
rulervoet met gleuf #72S en  

de verstelbare rulervoet #72.

INBEGREPEN ACCESSOIRES

3 eenvoudige stappen om een machine te upgraden:

1. Download de update via www.bernina.com/B770-QE/PLUS-Upgrade  
    en installeer deze.

2. Registreer de update op www.bernina.com/B770-QE/PLUS-Upgrade/activation

3. Schakel de nieuwste functies in door de upgrade op de machine te activeren
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