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Steglös hastigetsreglage
upp till 1 000 stygn per minut

Knappar för direktåtkomst:
– Start-/stoppknapp
– Höj och sänk syfoten
– Automatisk trådavskärare
– Bakåtsöm

adsfria mön
Ladda ner kostn
series
/7
m
.co
på bernina

ster för BERN IN A

7-serien

Halvautomatisk trädning
Praktiskt sybord ingår

BERNINA övermatningsfunktion (BDF)

Integrerad broderifunktion
Lägg helt enkelt till broderimodulen
som extra tillbehör till B 770 QE
för att aktivera.

Med BERNINA-griparen med stygnbredd på 9 mm kan
du sy exakta stygn snabbare och tystare än någonsin tidigare.
Den extra stora spolen kan hålla upp till 70 procent mer
tråd än standardspolarna, vilket innebär att du kan sy
med färre avbrott.

Enkel navigering på en centralt
placerad pekskärm i färg

BERNINA stygnregulator (BSR) ingår

En 33 cm lång förlängd friarm,
inklusive ett utrymme på 25,4 cm
till höger om nålen

och tygdesigner
Tula Pink, amerikansk kviltartist
med
samma sätt som poeter leker
Tula Pink leker med bilder på
r till
tsägande traditionella mönste
ord, och hon omvandlar inte
t
förälskelse i textilier började tidig
små okynniga varelser. Tulas
sy. Tula började kvilta för att anoch hon blev snart besatt av att
de
e hög med tyger, så att hon kun
vända upp sin ständigt växand
r
igne
des
d
öm
ber
senare, är hon en
rättfärdiga fler köp. I dag, 16 år
n
ktio
olle
tygk
t en kvilt med sin
och kviltare. Tula Pink har designa
A.
NIN
«Moonshine» särskilt för BER

«Jämsides med min
passion för design är

jag lika passionerad när
det gäller BE RNINA .

BE RNINA 770 QE
ger mig det utrymme

jag behöve r för at t
kvilta, och inge nting slår

stygnregulatorn när det
gäller jämna stygn.»

BERNINA frihandssystem (FHS)

9 saker du kommer att älska:

BERNINA stygnregulator (BSR)
BERNINA 770 QE och 790 är båda utrustade med BSR-funktionen. BSR-foten hjälper dig med frihandssömnad och kviltning med raksöm eller sicksack, och ser till så att stygnen har
exakt samma längd även vid olika syhastigheter. Nybörjare
känner sig snabbt trygga med stygnregulatorn, och erfarna
kviltare känner sig mer självsäkra. BSR-foten medföljer paketet med standardtillbehör för både B 770 QE och B 790.

Förlängd friarm för stora idéer
BERNINA 7-serien har en minutiöst konstruerad friarm med
ett arbetsområde på 25,4 cm till höger om nålen. B 770 QE
och B 790 ger dig inte bara gott om utrymme för stora, vackra
sy- och broderiprojekt. Med sina stygnbredd på 9 mm lämpar
de sig även mycket väl för dekorsömnad. Den extra stora
broderimodulen (optional with the B 770 QE) låter dig brodera motiv med maximal storlek. Och om dina ambitioner
växer kan båda modellerna uppdateras med en mängd olika
tillbehör.

BERNINA övermatningsfunktion

Total stygnkontroll
Alla modeller i BERNINA 7-serien ger dig total stygnkontroll.
Oavsett om du ändrar stygnlängd, stygnbredd eller nålposition så kommer maskinen ihåg stygninställningarna åt dig. Du
kan spara och hämta dina personliga inställningar när du vill.
Och med USB-gränssnittet kan du importera och exportera
stygn och sömmar eller kombinationer.

BERNINA adaptiv trådspänning
BERNINA adaptiv trådspänning, en uppfinning av BERNINA,
ger dig idealisk trådspänning när du syr och perfekt stygnkvalitet på båda sidorna om tyger. När trådspänningen väl
ställts in enligt den tråd och det tyg som används, kontrollerar BERNINA adaptiv trådspänning ständigt spänningen och
justerar den automatiskt efter behov. Du får de finaste stygn
utan att behöva trycka på en enda knapp.

Sy ännu enklare
B 770 QE och B 790 utför många uppgifter på egen hand.
Syfoten sänkas automatiskt ned i början av en söm. Trädningen är halvautomatisk och tråden skärs automatiskt av
när du når sömmens slut, eller när du vill byta färg när du
broderar. Ett praktiskt sybord som utökar din arbetsyta avsevärt ingår dessutom i standardpaketet.

BERNINA:s innovativa övermatningsfunktion tämjer svårhanterade tyger, och ger enastående tygmatning och optimal sikt när du syr. BERNINA övermatingsfunktion är lätt
att aktivera vid behov och lika lätt att vika undan när du inte
behöver den.

Inkluderar broderimodul med extra stor
broderiyta (400 x 210 mm broderiyta).
Kan väljas som extra tillbehör med B 770 QE.

Vackert broderi är hur enkelt som helst
Både B 790 och B 770 QE kan brodera, men B 790 är vår
broderiexpert och erbjuder ännu fler funktioner och alternativ för broderifantaster. Byt till broderiläge direkt via pekskärmen. Med broderiläget kan du enkelt placera, spegelvända
rotera och ändra storleken på motiv. Motivredigering på B 790
erbjuder en mängd ytterligare alternativ med vilka du kan
skapa böjda bokstäver, ändra stygntätheten och kombinera
dekorsöm eller alfabet med broderimotiv. Du kan till och med
sortera om komplexa kombinationer efter färg och granska
olika färgalternativ innan du broderar. Med båda modellerna
kan det färdiga motivet sparas direkt på maskinen eller på
ett USB-minne. Du kan även importera ytterligare motiv till
maskinen via USB-porten. Med kontrollfunktionen kan du
placera motivet exakt där du vill ha det innan du börjar brodera. Broderimodulen medföljer B 790 som standard, och är
tillgänglig som ett extra tillbehör för B 770 QE.

Skapa dina egna stygn

Den nya Maxi-broderiramen
utvecklades särskilt för
BERNINA 7-serien.

Glidhastighetskontroll upp till
1 000 stygn per minut

bara B 790

BERNINA 790 har en mycket speciell innovativ funktion:
stygndesignverktyget. Skapa dina egna stygn genom att rita
dina idéer direkt på pekskärmen. Med ett klick omvandlar
B 790 ditt motiv till en söm. Eller ändra befintliga stygn precis
som du vill. Spara dina egenskapade sömmar och utöka hela
tiden ditt stygnbibliotek.

Halvautomatisk
trädning

BERNINA övermatningsfunktion (BDT)

En 33 cm lång f
inklusive ett utry
25,4 cm till höge

BERNINA-griparen

Tips och trick
Användarvänliga funktioner och intuitiv navigering: Sömnadskonsulten och inbyggda självstudiekurser ger dig direkt
support på skärmen och svarar på dina frågor när som helst,
dag som natt.

Inkluderar stygndesignverktyget
och stygnregulatorfunktionen
Multifunktionsknappar

Med lanseringen av 7-serien introducerade BERNINA en absolut nyhet, BERNINA- griparen, som på ett unikt sätt kombinerar fördelarna med de två bästa griparteknikerna. Den
här senaste BERNINA-uppfinningens patentansökan är under
behandling.
Kärnan i BERNINA 7-serien har en ny, centralplacerad drivenhet som gör att BERNINA-griparen går snabbare – men ändå
tyst. BERNINA-griparen syr stygn med en bredd på upp till
9 mm med hög precision, och med hastigheter på upp till
1 000 stygn per minut. Spolen håller upp till 70% mer tråd än
standardspolar, vilket gör att du kan sy längre utan avbrott.
Slutligen är BERNINA-griparen tillverkad av högkvalitativt
material som gör att tråden löper smidigt med jämn spänning.

Skarpt ljus med
30 lysdioder

förlängd friarm,
ymme på
er om nålen
7-tums färgdisplay med enkel navigering
och modern pekskärmsteknik
(Drag, släpp och släng-funktion)

BERNINA frihandssystem (FHS)

BERNINA:s kvalitet
I flera decennier har BERNINA varit passionerat engagerad
i att utveckla sy- och broderimaskiner. Schweizisk precision
utgör kärnan i alla våra produkter. Högkvalitativt material
garanterar ett långt produktliv och hög prestanda.
BERNINA 770 QE och 790 erbjuder en mängd funktioner som
gör det enklare att sy. Uppfinningar som det halvautomatiska
trädningssystemet, BERNINA stygnregulator (BSR) och det
enastående, användarvänliga broderisystemet med särskilt
stor broderiyta vittnar om en fantastisk innovationsanda.
BERNINA 7-seriens utseende kommer dessutom att imponera på dig med sin enkla men ändå exklusiva design – för vi
koncentrerar oss inte bara på sofistikerad teknik, utan även
på att sätta nya standarder inom produktdesign.
BERNINA – made to create.

Kazu Huggler, schweizisk-jap

ansk designer

ny generation internationella
Kazu Huggler hör till en
studio och sitt modemärke
modedesigners. Hon driver sin
ma är från Japan och hennes
«KA ZU» i Zürich. Hennes mam
skapelser kombinerar hon
pappa från Schweiz, och i sina
med schweizisk kvalitet. Den
japansk estetik och enkelhet
dmodekollektion skapades på
första klänningen i hennes bru
en BERNINA 790.

«Med BE RNINA 790
kan du brodera mot iv

öve r en särskilt stor
yta, och den har en

mängd lyxf unktioner.
Öve rmatningsf unktionen

är otroligt bra på at t
mata mina side ntyger.»

Griparsystem

B 770 QE

BERNINAgripare

Sömnad och kviltning (fortsättelse)

B 790
BERNINAgripare

Totalt antal kviltsömmar
Korsstygnsprogram
Avsmalnande stygn/siluet tstygn

1000

1000

Längd på friarm till höger om nålen

254 mm

254 mm

Pekskärm i färg

3,4"-TFT

7"-TFT

30 LED’s

30 LED’s

9 mm

9 mm

Standardtillbehör för sömnad och kviltning

6 mm

6 mm

Nålpositioner

11

Sy i varje nålposition

Maximal syhastighet (sömmar per minut)

B 770 QE

B 790

50

34

20

37

–

28/24

6

8

–

P

B 770 QE

B 790

BERNINAS:s precisionssy fötter ingår

7

10

11

Standardfot nr 1C

P

P

P

P

Standardsy fot för övermatning nr 1D

P

P

2

Overlockfot nr 2A

P

Antal trådrullshållare

2

–

P

P

P

P

Halvautomatisk nålpåträdare

Knapphålsfot med släde nr 3A

P

Blixtlåsfot nr 4D

P

P

Justerbart syfotstryck

P
P

Blindstygnsfot nr 5

P

Automatisk trådavskärare

P

–
–

P

P

P
P

Syljus med lysdioder
Maximal stygnbredd
Maximal stygnlängd

Alfabetsstygn
Monogram (med gigasömmar)

Manuell trådavskärare

3

3

Jeansfot nr 8D

BERNINA övermatningsfunktion

P

P

Öppen broderifot nr 20C

BERNINA adaptiv trådspänning

P

P

Gigafot nr 40

–

P

P

P

–

Minne (korttidsminne/stygnförändringar)

Inchfot nr 97D

P

P

BERNINA stygnregulator (BSR)

P

Minne (långtidsminne/stygnförändringar)

P

P

P

P

P

Skapa och spara stygnkombinationer

BERNINA frihandssystem (FHS)

P

BERNINA sybord för friarm

P

P

BSR-funktion (raksöm och sicksack)

P
P

Dammskydd

P

Start-/stoppknapp (sy utan fotpedal)

P

P

P

P

P

P

Steglös hastighetsreglage

Tillbehörsskåp

Övertrådsindikator

P

P
P

Broderi

B 770 QE

B 790

Undertrådsindikator

P

USB-gränssnitt för datoranslutning

P

P

Broderimodul (stor)

Importera/exporter stygn och sömmar via USB

P

P

Maximal broderihastighet (stygn per minut)

Multifunktionsknappar

P

P

Ändra stygninställningar under sömnad
BERNINA fotpedal med nålstoppsfunktion

P

P

Redigera motiv på skärmen: placera, spegelvänd,
rotera, ändra storlek

P

P

Nålstopp uppe/nere

P

Dra och släpp-funktion
Spola upp undertråd medan du syr/broderar

extratillbehör

P

1000

1000

P

P

Kombinera motiv

–

P

P

Broderilektion

P

P

P

P

Inbyggda broderimotiv

140

270

P

P

Broderialfabet
Format för broderimönster

6

8

.EXP

.EXP

P

P

P

P

Hjälp på skärmen

P

P

Sylektion

P

P

Kreativ rådgivning

P

P

Mega-broderiramsfunk tion (broderiyta : 400 x 150 mm)
Maxi-broderiramsfunktion (broderiyta : 400 x 210mm)

P

P

P

P

Personligt program

Jumbo-broderiramsfunktion (begränsad broderiyta: 400 x 210mm)

–

P

Friarmsbroderi

P

Minnesfunk tion (senast använda sömmar)

P

P

P

P

P

Installationsprogram

Personligt minne för egna broderimönster

P

Word ART

P

Eko-läge

P

–
P

P

Färgsortering

–

P
P

Importera sömmar
B 770 QE

B 790

–

P

Klippa hoppstygn

P

–

P

Sorteringskontroll

P

P

P

Tråckelfunk tion

P

Stygndesignverktyg

–

P

P

P

–

P

Mönster start-/stoppfunktion

Oändligt antal broderialternativ
Positioneringsminne

P

P

ks
Kompatibel med BERNINA:s programvara och verktyg DesignWor

P

P

B 770 QE

B 790
P

Sömnad och kviltning
Sömnad i alla riktningar (360°)
Gigasömmar

Anslutande stygn

–

P

Mönsterförlängning

P

P

Programmerbar säkerhetsfunktion

P

P

Totalt antal sömmar (inkl. alfabet)

992

1352

30

32

Broderifot nr 26

P
P

P
P

Totalt antal nyttosömmar

Standardtillbehör för broderi (inkl. med broderimodul)

Totalt antal knapphål (inkl. öljetthål )
Automatisk t system för knapphålsmätning

13

15

Stor oval broderiram med mall

P

P

Medelstor oval broderiram med mall

P

P

P

P

P

Automatisk knapphålsfunktion

Liten oval broderiram med mall

Manuell flerstegsfunktion för knapphål

P

P

P

P

Knappisyningsprogram

P

P

BERNINA broderiprogramvara ArtLink
(ladda ner på bernina.com )

Stoppningsprogram
Totalt antal dekorsömmar
Totalt antal dekorativa gigasömmar

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar vad gäller maskinens egenskaper,
utrustning och design.
Du hittar mer information i din lokala BERNINA-butik.

2

2

283

506

–

117

www.bernina.com/7series
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Egenskaper och funktioner hos BERNINA 770 QE och 790:
Allmän information

