
BERNINA 530
SWISS EDITION

BERNINA 530
SWISS EDITION

Groeten uit Zwitserland !

Topkwaliteit

Passie en creativiteit

Zwitserse precisie

Originele naaiprojecten
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B 530 met aanschuiftafel

Absolute steekcontrole

Alle steekeigenschappen zoals steekbreedte (tot 5,5 mm), steeklengte (tot 5 mm) 
of de 11 naaldstanden kunnen op de BERNINA 530 Swiss Edition individueel wor-
den ingesteld en tijdelijk worden opgeslagen. Dankzij de BSR-functionaliteit kan 
de unieke BERNINA SteekRegulator (BSR) worden gebruikt, die ook bij variabele 
naaisnelheid exact gelijke steeklengten garandeert. De BSR-voet naait de rechte 
steken en zigzagsteken tijdens het naaien uit de vrije hand met uitgeschakelde 
transporteur absoluut gecontroleerd. De BERNINA SteekRegulator is als optioneel 
accessoire verkrijgbaar.

Geheugenfunctie

Met behulp van de geheugenfunctie kunnen alle individuele steekeigenschappen 
afzonderlijk en blijvend worden opgeslagen. Bovendien biedt de combinatie modus 
een extra geheugen van max. 100 steken voor individuele steekcombinaties. 

 

Grote keuze aan steken en steekmotieven   

De B 530 Swiss Edition heeft meer dan 140 steken in het programma waaronder 
een automatisch knoopsgat. De steken kunnen gemakkelijk met behulp van knop-
pen en toetsen worden gekozen. 

Eenvoudige bediening en navigatie 
Door de gebruiksvriendelijke software van de BERNINA 530 Swiss Edition is een 
snelle en eenvoudige navigatie met pijltoetsen mogelijk. Op het moderne LCD-
beeldscherm zijn alle instellingen zichtbaar. Bovendien biedt een naaigids direct op 
het beeldscherm hulp en ondersteuning. Ook het inrijgen lukt met behulp van de 
halfautomatische inrijger in een handomdraai.

 

Comfortabel en creatief

Dankzij het BERNINA Free-Hand-System FHS (kniehevel) kunnen de naaivoet en de 
transporteur omhoog/omlaag worden gezet. Beide handen blijven dan vrij voor 
het geleiden van de stof. De aanschuiftafel met de praktische klikbevestiging biedt 
een royaal oppervlak voor grote naaiprojecten of quilts. Dit betekent natuurlijk 
nog meer comfort tijdens het creatief bezig zijn. 
 

BERNINA 530 Swiss Edition
De B 530 Swiss Edition verschijnt in een gelimiteerde oplage en is herkenbaar aan 
de speciale front in het mooie “Swiss Red” design. De overige eigenschappen en 
functies van deze machine zijn hetzelfde als bij het standaard model BERNINA 530. 
Uw BERNINA dealer geeft u graag vrijblijvend informatie.


