BERNINA SERIE 3

ENKEL. GENIAL.
STILFULD.
DEN NYE SERIE 3.

HAR DU SELV LAVET DET?
JA, RENT FAKTISK!

RAPPORT FRA EN UNG KREATIV SJÆL …
Hvem er bedre til at bedømme de nye modeller i 3-serien end en ung kreativ person, der elsker at sy sit eget tøj og
eksperimentere med stoffer og stilarter? Gør-det-selv-kvinden og YouTuberen Annika Victoria kender alle de små
tricks til at skabe det look, hun ønsker. Hun videregiver sin brede vifte af sytips og produktionserfaring til sin store
fanskare ved hjælp af originale videoer, hvormed hun inspirerer unge gør-det-selv-folk rundt om i hele verden.
Når hun syr, elsker hun fordelene ved BERNINA 3-serien – lille størrelse, men høj kvalitet, nem at betjene, fyldt med
innovative funktioner og meget robust. Du skal selv prøve den!

„Med B 335 ved jeg,
at jeg har en ny ven.”
A N N I K A V I C TO R I A , GØ R- DE T-SELV- K V I N DE
OG YOU T U BER
Annika er ung, talentfuld, kreativ og helt vild unik. YouTuberen fra
Sydney i Australien ved præcis, hvad hendes syfans ønsker:
ukomplicerede mønstre, der er sjove at sy. Og som hendes jordnære
gør-det-selv-videoer viser, er hendes BERNINA 335 den foretrukne og
praktiske partner, som hun kan regne med. Hun elsker BERNINA
3-serien. Det vil du også!

B 335 og

B 325

BERNINA 335 OG 325.
DINE NYE YNDLINGSMASKINER.
Det er alvor, når man både skal sy, producere og være kreativ. Når det er tid til at skabe nyt, fortjener din kreativitet god støtte
fra et fremragende team. Mød maskinerne B 335 og B 325. Lille nok til at blive stillet ind i enhver sykrog eller ethvert hjørne,
men alligevel kraftfuld nok til at sy gennem dine sejeste materialer og ideer. Og så ser de lige så godt ud, som de syr, hvilket er
perfekt. De er trods alt fra BERNINA.

KVALITET FRA TOP TIL SPOLE
Det er svært at forbedre noget fantastisk, men det lykkedes
os alligevel! Vi har fyldt det indvendige af vores maskiner
i 3-serien med den nyeste teknologi i en robust, holdbar
kvalitet, så intet kommer i vejen for din kreativitet. På ydersiden gør den simple og brugervenlige betjening dit liv så

meget mere lettere. Den lyse, moderne LCD-skærm giver
dig hele tiden overblik over funktionsindstillingerne. Og med
de direkte valgknapper får du hurtig adgang til alle funktio
nerne. Simpel syning.

TIL DE KREATIVE
GØR-DET-SELV-FOLK …
Uanset om du ønsker at sy dit eget tøj, lave unikt tilbehør eller bare reparere noget – så står B 335 og B 325 altid på pinde for
dig. Du kan sy i alle former for stoffer, og som en anden ekspert kan du uden problemer færdiggøre projekterne eller pynte
med dekorative sømme. Uanset dit hjertes kreative ønsker – så er det hele muligt takket være det store udvalg af funktioner.

KOMFORT ER STANDARD

FLOT OG PRAKTISK

De hyppigst anvendte funktioner er let tilgængelige lige
ved hånden, f.eks. start/stop-knappen til syning uden fod
pedalen eller knappen til tilbagesyning. Nålens position, når
du stopper med at sy, indstilles ved hjælp af nålens oppe/
nede-stopknap. Det er utrolig nyttigt, når du skal sy hjørner.
Her finder du også mønsterets slut- og spejlbilledfunktioner
(kun B 335), som er nyttige, når du syr dekorative sømme.
Og med den trinløse hastighedsregulering kan du indstille
den ønskede hastighed til op til 900 sting i minuttet.

Den halvautomatiske tråder gør det let at tråde nålen, og
med det klare LED-sylys kan du sy hele natten. De direkte
valgknapper gør det muligt for dig hurtigt og let at vælge
det perfekte sting, og de kan justeres til den korrekte
stingbredde og -længde ved hjælp af piletasterne for
stingbredde og -længde [use arrow buttons to adjust stitch
width and stitch lenght]. Du kan gemme de individuelle
stingindstillinger i hukommelsen, så du ikke mister noget
som helst. Og det bedste er, at du kan styre det hele fra
skærmen.

GODE SAGER I LILLE INDPAKNING
Med 16 cm til højre for nålen er der masser af plads til dine
ideer, men det fylder ikke meget i dit syrum. Og friarmen
gør det ekstra let og bekvemt at flytte rundt på lukkede
genstande, såsom ærmer eller bukseben.

BERNINA-FRIHÅNDSSYSTEM (FHS)
Takket være BERNINA-frihåndssystem kan du løfte eller
sænke trykfoden, samtidig med at du sænker transportøren
– uden at du skal fjerne hænderne fra stoffet.
Med knæløfteren er det muligt! Frihåndssystemet er
integreret som standard i B 335, og knæløfteren er ekstra
udstyr. Frihåndssystemet er ikke tilgængeligt på B 325.

EXCELLENCE HELE VEJEN RUNDT
Med syede bogstaver (syalfabet) og et stort udvalg af
dekorative sømme kan du gøre dine syprojekter lige så
unikke som dig selv. Spar tid med funktionsprogrammer,
f.eks. påsyning af knapper. Med det populære sybord til
friarmen kan du finde den ekstra plads, du har brug for, så
du får mere plads rundt om trykfoden og nålen. Tilbehørspakken indeholder forskellige trykfødder (såler), og den
automatiske knaphulsfod # 3A er inkluderet i B 335, så du
automatisk kan sy knaphuller. 3-serien kan let opgraderes
med en bred vifte af tilbehør.
Du burde være ret begejstret …

STILFULDT DESIGN, NEM AT B
ROBUST KVALITET.
LCD-skærm
• Oversigt over alle indstillingerne
Variabel syhastighed
• Op til 900 sting pr. minut

Opsætning
• Nålestop oppe/nede
• Mønsterslut
• Spejlbillede (kun B 335)

Ergonomisk
• Knapper, der er lige ved hånden:
Start/stop og tilbagesyning

Halvautomatisk nåletråder
• Praktisk integreret
trådningsfunktion

Syområde
160 mm plads til
højre for nålen

BRUGE,
Praktisk stingjustering
• Stingbredde, nåleposition og
stinglængde kan nemt indstilles
med én knap

Hukommelse
• Stingindstillingerne er nemme
at gemme i hukommelsen

Syalfabet
• Alfabetet kan vælges ved hjælp
af en knap

Direkte valgknapper
• Hurtigt, direkte valg af
forskellige sting

Klart LED-sylys
• Klar oplysning af hele
syområdet

Integreret BERNINAfrihåndssystem (FHS)
• Samtidig hævning af trykfod og
sænkning af transportør ved hjælp
af knæløfteren (B 335) – knæløfteren
er ekstraudstyr

Generelle oplysninger

B 325

B 335

Gribersystem

CB

CB

Maks. syhastighed (sting pr. minut)

900

900

160 mm

160 mm

Syplads til højre for nålen
LCD-skærm

ü

ü

8 LED-lys

8 LED-lys

Maks. stingbredde

5,5 mm

5,5 mm

Maks. stinglængde

5 mm

5 mm

Nålepositioner

9

9

Antal trådrulleholdere

2

2

Halvautomatisk nåletråder

ü

ü

LED-sylys

Manuel trådskærer

3

3

Tilbagesyning

ü

ü

Start/stop-knap

ü

ü

Trinløs hastighedsregulering

ü

ü

Nålestop oppe/nede

ü

ü

Spoling af undertråd under syning

ü

ü

8 kg

8 kg

B 325

B 335

ü

ü

ü

ü

Maskinens vægt
Syning
Hukommelse (langsigtet)
Spejlfunktion
Mønsterslutfunktion

ü

Alfabeter

1

2

Samlet antal sømme (inkl. alfabeter)

97

221

Nyttesømme

15

20

Pyntesømme i alt

23

91

Korsstingssømme

3

4

Quiltesømme i alt

3

12

Knaphuller (inkl. snøreringe) i alt

1

5

Manuelt flertrinsknaphul

ü

ü

Automatisk måling af knaphulslængde

ü*

ü

Automatisk knaphul

ü*

ü

Program til isyning af knapper

ü

ü

Stoppeprogrammer

ü

ü

Standardtilbehør

B 325

B 335

BERNINA-syfødder/såler inkluderet

5

6

Transportørsål #1

ü

ü

Overlocksål #2

ü

ü

Knaphulsfod med skyder #3A

*

ü

Knaphulssål #3

ü

Lynlåssål #4

ü

ü

Blindstingssål #5

ü

ü

Åben broderisål #20

ü

BERNINA-frihåndssystem (FHS)

ü

Knæløfter til frihåndssystem

valgfri

Forlængerbord

ü

ü

Fodpedal

ü

ü

Tilbehørskasse

ü

ü

Støvhætte

ü

* For at sy automatiske knaphuller skal du bruge den automatiske knaphulsfod # 3A, der er valgfrit tilbehør,
som ikke er inkluderet i standardleveringen af B 325.
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