BERNINA 3 -SARJA

YKSINKERTAINEN.
NEROKAS. TYYLIKÄS.
UUSI 3 -SARJA.

TEITKÖ SEN ITSE?
KYLLÄ TEIN!

NUOREN SUUNNITTELIJAN MIELIPIDE …
Kukapa pystyisi paremmin arvioimaan uusia 300 -sarjan malleja kuin nuori suunnittelija, joka ompelee omat vaatteensa ja kokeilee mielellään eri kankaita ja tyylejä? Tee-se-itse -nainen ja tubettaja Annika Victoria tietää, kuinka
luot haluamasi tyylin. Hän jakaa ompeluvinkkejään ja kokemustaan suurelle ihailijakunnalle omilla videoillaan
inspiroiden nuoria tee-se-itse- ompelijoita kautta maailman. Luovassa työssään hän rakastaa BERNINA 300 -sarjan
antamia etuja – kone on pieni mutta laadukas, helppokäyttöinen, täynnä innovatiivisia toimintoja ja erittäin kestävä.
Kokeile itse ja ihastu!

” B 335 on minun uusi
paras ystäväni!”
A N N I K A V I C TO R I A , T EE-SE- I T SE - N A I N EN
JA T U BE T TA JA
Annika Viktoria on nuori, lahjakas ja huimaavan luova tubettaja
Sydneystä, joka tuntee seuraajiensa ompelumieltymykset ja tarjoaa
helppotajuisilla ja kannustavilla videoillaan yksinkertaisia malleja, joita
on hauska ommella. Ja kuten videoilta näkyy, BERNINA 335 on hänen
luotettava kumppaninsa mielikuvituksellisissa projekteissa. Annika
rakastaa BERNINAn 300 -sarjaa. Ja niin tulet sinäkin rakastamaan!

B 335 ja

B 325

BERNINA 335 JA 325.
UUDET LUOTETTAVAT KONEMALLIT.
Inspiraatio saattaa iskeä milloin tahansa! Luovuutesi pääsee valloilleen 300-sarjan koneiden kanssa ja mahdottomiltakin
tuntuvat ideat muuttuvat todeksi. Tutustu uusiin B 335 ja B 325 -koneisiin. Kompaktin kokoiset ja tehokkaat koneet eivät vie
paljoa tilaa ompelunurkkauksesta, mutta suoriutuvat hankalimmistakin materiaaleista. 3 -sarjan ommeljälki on yhtä täydellinen
kuin koneiden ulkonäkökin. Ovathan ne BERNINAn tuotteita.

LAATUA LANKATAPISTA PUOLAKOTELOON
Täydellistä on vaikea parannella, mutta olemme onnistuneet
siinä! 300 -sarjan koneissamme yhdistyvät uusin tekniikka
ja vankka, kestävä laatu tarjoten kaiken luovan ja vaativan
ompelijan tarpeisiin. Koneen yksinkertainen ja looginen
toiminta tekee ompelusta entistäkin hauskempaa.

Kirkkaalta LCD -näytöltä näet yhdellä silmäyksellä kaikkien
toimintojen asetukset. Suoravalintapainikkeilla saat nopeasti
käyttöösi kaikki toiminnot. Ompele tyylillä!

LUOVAT JA INNOVATIIVISET OMPELIJAT.
Kun haluat ommella omat vaatteesi, valmistaa ainutlaatuisia asusteita tai pidentää vaatteesi käyttöikää korjauksin, B 355 ja
B 325 ovat aina valmiina suoriutuen kaikenlaisten kankaiden ompelusta leikiten. Viimeistele vaatteesi ammattimaisesti ja anna
niille näyttävä loppusilaus satumaisin koristeompelein. Koneiden helppokäyttöiset ja monipuoliset toiminnot mahdollistavat
huimimpienkin ideoiden toteutuksen.

VAKIOVARUSTEENA MUKAVUUS

USKOMATTOMAN HELPPOA JA KÄTEVÄÄ

Useimmin käytetyt toiminnot ovat helposti käden ulottuvilla,
kuten ompelun käynnistys-/pysäytyspainike ilman jalkasäädintä ja taakseompelupainike. Neulan asento on valittavissa ylös/
alas -painikkeella. Neulan asennon valinta on todella kätevä
toiminto kulmien ompelussa ja muissa paljon kääntelyä vaativissa töissä. Koneen etuosassa sijaitsevat lopetus mallikerran
loppuun ja peilikuvatoiminnot (vain B 335) antavat runsaasti
muuntelumahdollisuuksia koristeompeleisiin ja voit niiden
avulla luoda aina uusia näyttäviä ommelyhdistelmiä. Ompelunopeuden säätimellä voit valita haluamasi nopeuden jopa
900 pistoon minuutissa.

Puoliautomaattisen neulanlangoittimen avulla neulan
langoitus käy leikiten. Kirkkaiden LED-ompeluvalojen
loisteessa voi ommella vaikka koko yön. Suoravalinta
painikkeilla valitset nopeasti ja helposti sopivan ompeleen.
Ompeleen leveyden ja piston pituuden säädät kätevästi
nuolipainikkeilla. Omat ommelasetukset voi tallentaa koneen
muistiin. Ja mikä parasta: voit seurata kaikkea näytöltä!

PIENI ON KAUNISTA
Näppärän kokoiset 3 -sarjan koneet tarjoavat reilun ompelutilan (16 cm neulasta oikealle), vaikka koneet eivät vie juurikaan tilaa ompelunurkkauksessa. Vapaavarsi tekee hihojen ja
lahkeiden käsittelystä todella helppoa ja kätevää.

BERNINA FHS: POLVINOSTINTOIMINTO
(FREE HAND SYSTEM)
Nosta tai laske paininjalka, jolloin langankiristys vapautuu ja
syöttäjä laskeutuu alas – kaikki tämä yhdellä polven liikkeellä.
Kädet vapautuvat kankaan ohjaamiseen!
Tämän mahdollistaa BERNINAn nerokas polvinostintoiminto
(FHS). FHS -toiminto on vakiona mallissa B 335, mutta
polvinostin on lisävaruste. FHS -toimintoa ei ole saatavilla
malliin B 325.

KAIKIN PUOLIN TÄYDELLINEN
Teksteillä ja monilla koristeompeleilla voit tehdä ompeluprojekteistasi juuri niin yksilöllisiä kuin haluat. Napinkiinnitysohjelmalla säästät aikaa. Suosittu apupöytä tarjoaa enemmän
tilaa paininjalan ja neulan ympärille. Perustarvikkeet sisältävät
erilaisia paininjalan jalkaosia. Malliin B 335 kuuluu lisäksi
automaattinapinläpijalka # 3A, jolla voit ommella napinläpiä
automaattisesti. 300 -sarjaa on helppo päivittää erilaisilla
lisävarusteilla.
Jos kaikki tämä ei saa sinua vielä hihkumaan riemusta …

TYYLIKÄSTÄ MUOTOILUA, H
KESTÄVÄVYYTTÄ.
LCD -näyttö
• Yhteenveto ompeluasetuksista
Säädettävä ompelunopeus
• Jopa 900 pistoa minuutissa

Toiminnot
• Neulastop ylös/alas
• Lopetus mallikerran
loppuun
• Peilikuva (vain B 335)

Ergonominen
• Painikkeet käden ulottuvilla:
Käynnistys-/pysäytyspainike
ja taaksepäin ompelu

Puoliautomaattinen neulanlangoitin
• Käytännöllinen kiinteä
langoitusohjain

Ompelualue
160 mm tilaa neulan
oikealla puolella

HELPPOKÄYTTÖISYYTTÄ,
Kätevä ompeleen säätö
• Ompeleen leveys, neulan asento
ja piston pituus on helppo säätää
painikkeilla

Muisti
• Ommelasetukset on helppo
tallentaa muistiin

Kirjaimet
• Kirjaimet valitaan painikkeella

Suoravalintapainikkeet
• Eri ompeleiden nopea suoravalinta

Kirkkaat LED-ompeluvalot
• Valaisevat kirkkaasti koko
ompelualueen

BERNINA polvinostintoiminto (FHS)
• Polvinostimella nostat samalla
paininjalan ja lasket syöttäjän hampaat
(B 335) – polvinostin on lisätarvike

Yleistiedot

B 325

B 335

Sukkulajärjestelmä

CB

CB

Maksimiompelunopeus (pistoa minuutissa)

900

900

160 mm

160 mm

Ompelutilaa neulan oikealla puolella
LCD- eli nestekidenäyttö

ü

ü

8 kpl LED

8 kpl LED

5,5 mm

5,5 mm

5 mm

5 mm

Neulan asennot

9

9

Lankatappien määrä

2

2

Puoliautomaattinen neulanlangoitin

ü

ü

LED -ompeluvalot
Maksimi ompeleen leveys
Maksimi piston pituus

Manuaalinen lankaleikkuri

3

3

Taaksepäin ompelu

ü

ü

Käynnistys-/pysäytyspainike

ü

ü

Ompelunopeuden liukusäädin

ü

ü

Neulastop ylös/alas

ü

ü

Puolaus ompelun aikana

ü

ü

8 kg

8 kg

B 325

B 335

ü

ü

ü

ü

Koneen paino
Ompelu
Omien ommelasetusten tallennus
Peilikuva

ü

Lopetus mallikerran loppuun
Kirjaimet/numerot

1

2

Ompeleiden määrä (mukaan lukien kirjaimet)

97

221

Hyötyompeleet

15

20

Koristeompeleet

23

91

Ristipisto-ompeleet

3

4

Tilkkausompeleet

3

12

Napinlävet (sirkat mukaan lukien) yhteensä

1

5

Manuaalinen monivaiheinen napinläpi

ü

ü

Automaattinen napinläven pituuden mittaus

ü*

ü

Automaattinen napinläpi

ü*

ü

Napinkiinnitysohjelma

ü

ü

Parsintaohjelmat

ü

ü

Perustarvikkeet

B 325

B 335

BERNINA paininjalat/jalkaosat koneen mukana

5

6

Kaksoisautomaattijalkaosa #1

ü

ü

Overlockjalkaosa #2

ü

ü

Automaattinapinläpijalka #3A

*

ü

Napinläpijalkaosa #3

ü

Vetoketjujalkaosa #4

ü

ü

Piilo-ommeljalkaosa #5

ü

ü

Avoin koruommeljalkaosa #20

ü

BERNINA polvinostintoiminto (FHS)

ü

BERNINA polvinostin

lisätarvike

Apupöytä

ü

ü

BERNINA jalkasäädin

ü

ü

Tarvikerasia

ü

ü

Suojahuppu

ü

* Jotta napinläpiä voi ommella automaattisesti, tarvitaan automaattinapinläpijalka # 3A
(lisätarvike, ei sisälly B 325:n perustarvikkeisiin).
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