
Upgrade PLUS para 
BERNINA 770 QE*

FAÇA MELHORIAS NA SUA B 770 QE * 
E MELHORE A SUA EXPERIÊNCIA CRIATIVA!

UPGRADE PLUS PARA B 770 QE*
• NOVAS FUNCIONALIDADES DE COSTURA,  
  ACOLCHOAMENTO E BORDADO

    • NOVO CALCADOR AJUSTÁVEL COM ABERTURA  
   N.º 72S E INSERÇÕES DE PONTO ESTENDIDO

   • NOVOS BORDADO E ALFABETOS

   • NOVOS PONTOS DE COSTURA E ALFABETOS

Veja como é fácil efetuar a atualização! 

Veja o nosso vídeo tutorial  

bernina.com/B770-QE/PLUS-Upgrade

* Compatível com B 770 QE, B 765, B 770 QE Tula Pink Special Edition, B 770 QE Edição de aniversario



MAIS FUNÇÕES , MAIS ACESSÓRIOS, MAIOR CRIATIVIDADE

EDIÇÃO DO BORDADO MELHORADA E NOVOS BORDADOS E ALFABETOS

POSICIONAMENTO EXATO
Posicione o seu desenho sobre o 
tecido exatamente onde pretende, 
com rapidez e precisão. NOVO: 
Função de bloqueio para manter 
o tamanho do desenho durante o 
posicionamento.

REORGANIZAR
Altere a sequencia de pontos com 
base na sequência de camadas do 
desenho. Utilize Reorganizar em 
conjunto com Agrupar e Desagrupe 
para posteriores opções de edição.

BORDADOS COM BASTIDOR
Coleção de bordados únicos e 
integrados, complementada com 
blocos de acolchoamento com 
padrões muito bonitos e bordados  
de acolchoamento em linha contínua.

AGRUPAR E DESAGRUPAR
Agrupe bordados para editar em 
conjunto. Desagrupe um bordado 
para editar camadas individuais.

NOVOS BORDADO 

E ALFABETOS
Inclui mais de 130 novos 
bordados e duas novas  
fontes de letras bordadas.

COMPATÍVEL COM O NOVO 
MÓDULO DE BORDADO
O novo módulo com smart drive 
technology (SDT) da BERNINA eleva a sua 
experiência de bordado com melhor 
qualidade de ponto, movimentos mais 
suaves, silenciosos e uma velocidade 
de bordado até 55% superior.

NOVAS FUNCIONALIDADES DE COSTURA E ACOLCHOAMENTO

NOVAS FUNCIONALIDADES 
DE COSTURA 
Mais de 200 novos pontos de 
costura integrados e dois novos 
alfabetos de costura. Função de 
ponto triplo para pontos decorativos 
ousados. Seleção do calcador para 
funções de segurança, e muito mais!

MODO BSR 3 E KICKSTART
O modo BSR 3 permite-lhe 
configurar o comprimento do  
seu ponto para 2 ou 4 pontos  
por polegada para um alinhavo  
de acolchoamento fácil.

CALCADOR AJUSTÁVEL  
COM ABERTURA N.º 72S
Este novo calcador foi concebido 
para a costureira que alterna entre 
trabalhos com régua e o acolchoa-
mento de movimento livre. Graças 
à adição de uma abertura na sola, 
poderá remover com facilidade o 
calcador sem ter de terminar e 
reiniciar o enfiamento de linha.

INSERÇÕES DE PONTO 
ESTENDIDO
Adicione decorações de ponto 
estendido à sua colcha e 
bordado. Para  ser utilizado em 
combinação com calcador 
ajustável com abertura nº 72S  
e calcador ajustável n.º 72.  

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

A BERNINA recomenda linhas com base em

3 passos simples para a atualização da sua máquina

1. Transfira e instale a atualização a partir de  
 www.bernina.com/B770-QE/PLUS-Upgrade

2. Registe-se em www.bernina.com/B770-QE/PLUS-Upgrade/activation

3. Utilize as novas funcionalidades, ativando a atualização na sua máquina

bernina.com
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