
BERNINA 770 QE
ANNIVERSARY EDITION

GOUDEN TIJDEN VOOR QUILTERS!
GELIMITEERDE B 770 QE JUBILEUMEDITIE

INCLUSIEF VERGULDE VERSTELBARE

RULERVOET #72 

IN SPECIALE JUBILEUMBOX



Met de BERNINA grijper met 9 mm steekbreedte kunt
u precieze steken naaien bij hogere snelheden, maar hij is 
 desondanks stiller dan ooit tevoren. De extra grote spoel kan
70% meer garen bevatten dan standaardspoelen, 
zodat u meer kunt naaien met minder onderbrekingen.

Directe keuzetoetsen: 
– Start/stop-toets
– Naaivoet omhoog- en omlaagzetten
– Automatische draadafsnijder
– Achteruitnaaien

Praktische aanschuiftafel inbegrepen

Halfautomatische inrijger

BERNINA dubbeltransport

Naai- en borduursnelheid
tot 1000 steken per minuut

Eenvoudige navigatie op 
een centraal geplaatst 
kleuren-touchscreen

Extra grote vrije arm van 330 mm 
lengte en 254 mm ruimte rechts van de naald

Gouden jubileum-
frontplaat

Geïntegreerde borduurfunctie
De B 770 QE kan later met een  borduur- 
module worden uitgerust (optioneel).

BLINK UIT MET UW CREATIVITEIT!
Sinds 1893 is onze motivatie steeds dezelfde: creatieve mensen zoals ú. De B 770 QE is speciaal voor quilters  ontwikkeld – 
met alle denkbare extra’s, zoals de jubileumfrontplaat en de vergulde rulervoet. Geniet samen met ons van een jaar vol 
gouden highlights, waarin we datgene vieren wat voor ons het waardevolst is: ú en uw creativiteit.  
Ga voor goud op bernina.com/125years.



30 heldere LED-lampjes

De B 770 QE is met BERNINA DesignWorks compatibel.

BERNINA Free-Hand-System (FHS)

Extra grote vrije arm van 330 mm 
lengte en 254 mm ruimte rechts van de naald

Inclusief BERNINA steekregulator

ONTWORPEN VOOR 
QUILTERS
De BERNINA 770 QE Anniversary Edition biedt vele 
 eigenschappen en functies die naaien en quilten gemakke-
lijker maken.  Innovaties zoals het halfautomatische inrijg-
systeem, de  BERNINA steekregulator (BSR), het BERNINA 
dubbeltransport en de Adaptieve BERNINA Draadspanning 
getuigen van een geweldige innovatieve geest.
De BERNINA steekregulator (BSR) is de  revolutionaire naaivoet 
waarmee moeiteloos een gelijke steeklengte  gerealiseerd 
wordt tijdens het uit de vrije hand naaien en quilten met 
een rechte of zigzagsteek.
Het innovatieve BERNINA dubbeltransport temt moeilijk te 
hanteren stoffen, zorgt voor een optimaal stoftransport en 
een uitstekend zicht op het naaiproject. Het BERNINA dubbel-
transport kan gemakkelijk ingeschakeld en snel weer gede-
activeerd worden als u deze functie niet meer nodig hebt.
De Adaptieve BERNINA Draadspanning zorgt voor optimale 
draadspanning tijdens het naaien en perfecte steekkwaliteit 
aan beide kanten van het materiaal. Zodra de spanning op 
basis van het gebruikte garen en de stof is ingesteld, con-
troleert de Adaptieve BERNINA Draadspanning voortdurend 
de draadspanning en past deze automatisch aan wanneer 
dat nodig is. U bent verzekerd van de allermooiste naai- en 
borduur resultaten – zonder ook maar op een knop te hoeven 
drukken.
Het hart van de B 770 QE Anniversary Edition is de BERNINA 
grijper. Deze naait nauwkeurig, snel en stil, met als resultaat 
perfecte naden. De B 770 QE biedt niet alleen veel  ruimte 
voor prachtige, grote naai- en quiltprojecten, met een 
steekbreedte van 9 mm is deze machine ook ideaal geschikt 
voor decoratieve stiksels. Met de extra grote borduurmodule 
(optioneel verkrijgbaar) borduurt u motieven in maxi-formaat.

Download werkbeschrijving en gratis

borduurontwerpen voor de gouden

jubileumquilt op www.bernina.com/125years

WE VIEREN 125 JAAR  
ONGEËVENAARDE TOPKLASSE
Sinds 125 jaar is de passie van BERNINA de ontwikkeling van 
naai-, borduur- en quiltmachines voor creatievelingen. Zwitserse 
precisie is het hart van elk afzonderlijk product dat wij vervaar-
digen. BERNINA producten worden uitsluitend van kwalitatief 
hoogwaardige materialen geproduceerd. BERNINA symboliseert 
Zwitserse traditie sinds 1893. BERNINA – made to create.
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bernina.com/7series

Algemene informatie B 770 QE AE

Jubileumspecial Gouden frontplaat ü

Grijpersysteem
BERNINA

grijper

Maximale naaisnelheid (steken per minuut) 1000

Lengte vrije arm rechts van de naald 254 mm

Kleuren-touchscreen  4,3 inch

LED-naailicht 30 LED’s

Maximale steekbreedte 9 mm

Maximale steeklengte 6 mm

Naaldposities 11

Naaien met elke naaldpositie P

Aantal garenkloshouders 2

Halfautomatische naaldinrijger P

Verstelbare naaivoetdruk P

Automatische draadafsnijder P

Handmatige draadafsnijder 3

BERNINA dubbeltransport P

Adaptieve BERNINA Draadspanning P

Geheugen (tijdelijk) P

Geheugen (permanent) P

Creëren en opslaan van  steekcombinaties P

BSR-functionaliteit (rechte steek en zigzag) P

Start/stop-toets (naaien zonder pedaal) P

Snelheidsregelaar P

Bovendraadcontrole P

Onderdraadcontrole P

USB-aansluiting voor pc-verbinding P

Steken en steekmotieven importeren/
exporteren via USB

P

Multifunctionele knoppen P

Steekverandering tijdens het naaien P

BERNINA pedaal met back-kick functie P

Naaldstop boven/onder P

Opspoelen tijdens het naaien/borduren P

Onscreen helpfunctie P

Tutorial Naaien P

Naaigids P

Persoonlijk programma P

Setup-programma P

Eco-modus P

Naaien en quilten

Functie motiefbegin/-einde P

Motieflengte veranderen P

Veiligheidsprogramma P

Aantal naaisteken totaal ( incl. alfabetten) 992

Nuttige steken totaal 30

Knoopsgaten ( incl. ogen) totaal 13

Automatisch knoopsgat met lengtemeting P

Automatisch knoopsgat P

Handmatig meerfase-knoopsgat P

Kenmerken en functies van de BERNINA 770 QE Anniversary Edition

Naaien en quilten vervolg

Knoop-aanzetprogramma P

Stopprogramma’s 2

Decoratieve steken totaal 283

Quiltsteken 50

Naai-alfabetten 6

Borduren

Borduurmodule (grootte L) optioneel

Maximaal borduuroppervlak
400 × 210 mm  
15,7" x 8,3"

Maximale borduursnelheid 
(steken per minuut)

1,000

Geïntegreerde borduurmotieven 140

Borduuralfabetten 6

Bestandsformaat borduurmotieven
EXP, DST, PES, 
PEC, JEF, SEW, 

PCS, XXX

Motiefbewerking op het touchscreen: 
positioneren, spiegelen, roteren, schalen, 
combineren

P

Onzichtbaar afhechten P

Slim afhechten P

Functie «Onderdraad omhoog» P

Sprongsteken afsnijden programmeerbaar P

Garenverwijdering P

Geheugen voor individuele 
 borduurmotieven

P

Naaisteken importeren naar de 
 borduurmodus

P

Vrije arm-borduren P

Controle borduurverloop P

Rijgen in het borduurraam P

Laatste borduurpositie opslaan P

Tutorial Borduren P

Automatische borduurraamherkenning P

Werkt met Midi-Hoop (borduur- 
oppervlak: 265 × 165 mm, 10,5" × 6,5")

P

Werkt met Mega-Hoop (borduur-
oppervlak: 400 × 150 mm, 15,7" × 5,9")

P

Werkt met Maxi-Hoop (borduur -
oppervlak: 400 × 210 mm, 15,7" × 8,3")

P

Werkt met Jumbo-Hoop (beperkt borduur-
oppervlak: 400 × 210 mm, 15,7" × 8,3")

P

Compatibel met BERNINA 
borduursoftware

P

Compatibel met BERNINA DesignWorks 
software & tool

P

Compatibel met BERNINA PunchWork tool P

Standaardaccessoires 
naaien en quilten

Totaal aantal BERNINA naaivoeten 8

Terugtransportvoet 1C P

Terugtransportvoet 1D P

Knoopsgatsledevoet 3A P

Ritsvoet 4D P

Open borduurvoet 20C P

Patchworkvoet 97D P

BERNINA steekregulator (BSR) P

BERNINA Free-Hand-System (FHS) P

BERNINA vrije arm-aanschuiftafel P

Accessoirebox P

Jubileumspecial Verstelbare rulervoet 72, 
verguld met echt goud*, in jubileumdoosje 
met goudkleurig garen

ü

Jubileumspecial Beschermhoes met 
gouden stiksels

ü

Accessoires borduren
(meegeleverd met borduurmodule)

Borduurvoet 26 P

Groot ovaal borduurraam met sjabloon 
(255 × 145 mm, 10,0" × 5,7")

P

Middelgroot ovaal borduurraam met 
sjabloon (130 × 100 mm, 5,1" × 3,9")

P

Klein ovaal borduurraam met sjabloon 
(72 × 50 mm, 2,8" × 2")

P

BERNINA borduursoftware ArtLink
(downloaden via www.bernina.com)

P

Niet alle modellen en accessoires zijn in alle landen verkrijgbaar. 

Wijzigingen inzake de uitrusting en de uitvoering voorbehouden.
Uw BERNINA dealer geeft u graag vrijblijvend informatie.

* Deze BERNINA naaivoet is verguld met 24-karaats goud. 
Goud is een zacht edelmetaal. Daardoor kunnen en zullen 
er waarschijnlijk slijtagesporen bij normaal gebruik van dit 
product optreden. De functionaliteit van dit product wordt 
niet nadelig beïnvloed door deze slijtageplekken. BERNINA 
GEEFT GEEN GARANTIES OF DOET GEEN BEWERIN-
GEN VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING 
TOT DE ALGEHELE UITSTRALING VAN DE NAAIVOET, 
EN WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND 
 HIERMEE AF, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, 
TEKENEN VAN SLIJTAGE EN NORMALE GEBRUIKS-
SPOREN.


