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FLAGSKIBET B 880

8 egenskaber, du vil elske
Eksklusivt! BERNINA Sting Regulator (BSR)
BSR-funktionen er udviklet til at hjælpe dig med frihåndssyning ved at holde stingene ensartede ved forskellige syhastigheder. BSR-funktionen giver nybegynderen selvtillid og yderligere sikkerhed til den erfarne quilter. BSR-funktionen, som
er standard i B 880, giver dig mulighed for frihåndssyning med både ligesøm og
zigzag ved høj hastighed.

Forlænget friarm
Der er gjort rigtig meget ud af designet af B 880’s forlængede friarm, hvor du har
30 cm plads til højre for nålen og 12 cm i højden. Med den ekstra store plads, har
du yderligere en fordel i form af et jumbo broderiområde, hvor du har mere plads
til at øge din kreativitet.

Eksklusivt! Jumbospole
Den unikke jumbospole på B 880 giver dig mulighed for at spole op til 80 % mere
tråd, og den klikker på plads ved et let tryk med fingeren. Det er ensbetydende
med færre afbrydelser, færre stop til opspoling samt meget mere tid til at lade
fantasien få frit løb.

Eksklusivt! BERNINA overtransport
Optimal synlighed. Fremragende manøvrering. Det innovative BERNINA over
transportsystem klarer let uhåndterlige stoffer. Det er nemt at starte, når du har
brug for det, og gemmes helt væk, når det ikke behøves.

Fuldautomatiske funktioner
Forestil dig en maskine, der automatisk reagerer på dine behov. Syfoden sænkes automatisk ved starten af en søm og hæves igen ved slutningen. B 880 vil endda klippe
tråden for dig ved slutningen af en søm eller ved farveskift ved brodering. Transportøren
hæves og sænkes automatisk ved frihåndssyning og brodering. Du har selvfølgelig også
fuldautomatisk trådning ved et let tryk på en knap.

Omfattende bibliotek med sømme og motiver
BERNINA 880 har et bibliotek med mere end 1.764 sømme, der for nemhedens
skyld er opdelt efter kategori med et bredt udvalg af applikationer. Du kan finde
det perfekte sting til ethvert syprojekt. Over 400 broderimotiver i høj kvalitet,
herunder motiver fra velkendte designere, og 12 indbyggede skrifttyper, er perfekte til at gøre dine projekter personlige.

Eksklusivt! Total stingkontrol
B 880 giver en enestående sikker stingkontrol. Uanset om du ændrer stinglængden, stingbredden, nålepositioner eller endda laver tilpassede kombinationer
med træk og slip-funktionen, vil du værdsætte det praktiske ved at have en
maskine, der husker alle sømdetaljer for dig.

Uendelige broderimuligheder
Spejlvend, rotér, kombiner og tilpas størrelsen af motiver med et tryk på farvetouchskærmen. Indbygget rifunktion holder materiale, der er svært at holde
indenfor rammen, på plads når du broderer. Opret buede bogstavseffekter, justér
tætheden af motivet og få endda pyntesømme med i broderingen. Automatisk
farvesortering af komplekse kombinationer, få visning af alternative farvemuligheder på skærmen ved hjælp af farvehjulet og gem det hele på maskinen eller på
et USB-stik. Vil du sy en bord? Den uendelige broderifunktion vil føre dig sikkert
igennem processen. Og endelig vil du elske tjekfunktionen, så du opnår en perfekt placering af designet.
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Den moderne farvetouchskærm
Den syv tommer store touchskærm på B 880 viser højopløselige
billeder i strålende farver. På den avancerede touchskærm kan du
vælge mellem et væld af innovative funktioner. B 880 har træk og
slip-funktion, lodret rulning og swipe-funktion, så du nemt kan
slette motiver. Touchskærmen har også et meget intuitivt betjeningskoncept med mange personlige indstillinger.
Hastighedskontrol med en maks. hastighed
på 1.200 sting pr. minut (spm) ved syning
og 1.000 spm ved brodering

Hjælp, tips og tricks
Der er mange hjælpeværktøjer integreret i B 880 til at hjælpe dig
med din syning. En syrådgiver og en kreativ konsulent tilbyder
support på skærmen, når du skal vælge det rigtige søm, den rigtige nål og foretage de nødvendige justeringer for det ønskede
syprogram. Syveiledningen viser de vigtige trin. Uanset om du
vil tråde nålene, tråde spolen eller aktivere BERNINA overtransportsystemet viser de let forståelige animationer, hvordan du
skal fortsætte.

Automatisk trådning

BERNINA Sting Regulator (BSR)
til ensartet frihåndssyning

30 cm til højre for nålen

BERNINA overtransport med
integreret balancefunktion

Den 7 tommer store touchskærm giver
adgang til en verden af innovative funktioner

Total stingkontrol med
multifunktionsknapperne
Flerspoleholder til forskellige
trådrullestørrelser

Højdepunkter

30 skarpe LED-lamper
130 mm

1. Sømdesigner
2. Formdesigner
3. Farvehjul
4. Fordrejning

BERNINA frihåndssystem (FHS)

Kvalitet
BERNINA’s produkter fremstilles udelukkende af materialer i høj
kvalitet – både indvendigt og udvendigt. Dette sikrer et imponerende højt niveau af holdbarhed og ydeevne. Den førsteklasses kvalitet ses tydeligt ved præcisionen af det fuldautomatiske
trådningssystem, BSR-funktionen (BERNINA Stitch Regulator),
BERNINA overtransport og den fremragende syning.

Design
BERNINA 880 er vores mest avancerede skabelse. Vi mener,
at elegant formgivning skal kombineres med uovertruffen
funktion, så der kan sættes nye standarder inden for design.
Uanset om du syer, quilter eller broderer, giver moderne æstetik
og avanceret teknologi en uforglemmelig syoplevelse.

Schweizisk tradition
I årtier har BERNINA været dybt engageret i at udvikle avancerede sy- og broderimaskiner til kreative mennesker. Schweizisk
præcision er hjertet i alle de produkter, vi fremstiller. BERNINA
– står for schweizisk tradition siden 1893. BERNINA – lavet til at
skabe.

Innovation
Største friarm. Størst hastighed. Mest præcis. B 880 kan prale af
mange avancerede funktioner, som er udviklet af vores ekspertteam i Schweiz. Det er topmoderne teknologi kombineret med
schweizisk håndværk. Funktionerne, der er uden sidestykke, og
de innovative egenskaber er designet med tanke på personen,
der syer, quilter og broderer. B 880 har f.eks. en programmerbar
fodpedal, hvor du har mulighed for at binde og klippe trådene
samt løfte trykfoden i én arbejdsgang – helt tilpasset efter den
enkelte person.

BERNINA 880

Formskiftning

Nemt sømvalg
Touchskærmen på B 880 giver dig adgang til alle sømmønstre
og systing plus tegn, så du i alt har mere end 1.700 fantasifulde
sømme ved hånden.

Broderifunktionen på B 880 giver dig mulighed for at kopiere
broderimotiver med et enkelt klik og derefter kan du arrangere dem i den ønskede formation. Uanset om du arrangerer
motivet i en cirkel, en firkant eller et hjerte vil du skabe nye og
ukonventionelle designs.

Skab originale søm med
den nye sømdesigner

Skræddersyede broderimotiver
Med 400 indbyggede motiver og skrifttyper er brodering kun
et klik væk. Du kan også hurtigt overføre dine egne motiver til
maskinen via de to USB-stik. Med tilføjelsen af farvehjulet kan
du nemt ændre og koordinere motiver til din foretrukne farvesammensætning, før du begynder at brodere. Dermed er det
nemt at vælge de smukkeste farver til dit broderiprojekt.

BERNINA 880 har hundredvis af sting, der er tydeligt kategoriseret og nemt kan hentes. Med den innovative sømdesigner kan du
redigere disse sømme eller skabe dine egne. Du skal blot tegne
dine idéer direkte på skærmen. B 880 omdanner designet med
et klik til et sømmønster. Du kan ligeledes ændre og gemme
eksisterende sømme. Mulighederne er uendelige og dit sting
bibliotek udvides løbende.

Broderimodul med ekstra stort
broderiområde (260 × 400 mm)

Gribersystem
Højopløselig farvetouchskærm
Længde af friarm til højre for nålen

Syning og quiltning (fortsat)

B 880
8-seriens (RH)
7 tommer
300 mm

Sylys
BERNINA overtransport (BDF)
BERNINA Stitch Regulator (BSR) – ligesøm og zigzagsøm
Programmérbar BERNINA fodpedal med hælfunktion
BERNINA frihåndssystem (FHS)
Fuldautomatisk trådning
Antal trådrulleholdere
Automatisk trådskærer og stinghæfter
Manuel trådskærer
Justérbart syfodstryk
Overtrådskontrol
Undertrådskontrol
Start/stop-knap (syning uden fodpedal)
Multifunktionsknapper
Hastighedsregulering
Nålestop op/ned
Opspoling under syning og brodering
Hjælp på skærmen
Syvejledning
Broderivejledning
Syguide
USB-stik til PC
USB-stik
Setup-program
Flere sprog
Ur/alarm
Eco-modus
Syning og quiltning
Syhastighed (sting pr. minut)
Maksimal stinglængde
Maks. stingbredde
Nålepositioner
Syning i alle nålepositioner
Skift sømindstillinger under syning
Sømdesigner
Gigasøm
360° kompassyning
Stingforvridning
Spejlvending
Mønster start/slut
Forbindelsessting
Ændring af mønsterlængde
Sikkerhedsprogram
Tilbagesyning
Personligt program
Hukommelse (midlertidig )
Hukommelse (permanent)
Historikfunktion (sidst syede pynte- og nyttesøm)
Samlede antal pynte- og nyttesømme inkl. skrifttyper
Nyttesøm i alt
Knaphuller, snørehuller og knapisyningsprogram
Automatisk måling af knaphulslængde
Automatisk knaphul
Manuelt flertrins-knaphul
Knapisyningsprogram
Stoppeprogrammer
Dekorative sømme i alt

Ikke alle modeller og tilbehør er tilgængelige i alle lande.
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer, så vidt angår både udstyr og design.
Flere oplysninger kan fås hos din lokale BERNINA forhandler.

109

Gigasømme

66

Quiltemønstre

31

Korsstingsmønstre

x

Kvast-/taperings-/skylinestingmønstre

x

Syning af skrifttyper

x

Monogrammer (sidetransport)

81
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x

x
x

Broderi

x
3

Maks. broderihastighed (sting pr. minut)
Tilgængelige broderimotiver

x

Broderiskrif ttyper

3

Broderiformat

x

Standard ramme

x

Megaramme-funktionalitet

x

Jumboramme-funktionalitet

x

Friarmsbroderi

x

Design og redigering på touchskærm (rotation, spejlvending, ændring
Personlig hukommelse til broderimotiver

x

Endeløs brodering

x

Formdesigner

x

Farvehjul

x

Opret og gem stingkombinationer

x

x

WordART-program

x

Træk og slip

x

Import af stingmønstre

2

Resekventering af farver

x

Automatisk klip av hoppesting

x

Trådsekvenskontrol

x

Hæftning

x

Gendannelse af broderiposition
Kompatibel med BERNINA DesignWorks software og værktøj
)
BERNINA broderingssoftware ArtLink (kan hentes på bernina.com

1200
6 mm

Standardtilbehør til syning, quiltning og brodering

9 mm

Syfod inkluderet

11

Standardfod nr. 1C

x

Standardfod til overtransport nr. 1D

x

Overlocksfod nr. 2A

x

Knaphulsfod nr. 3A

x

Knaphulsfod nr. 3C

x

Lynlåsfod nr. 4D

x

Blindstingsfod nr. 5

x

Knapisyningsfod nr. 18

x

Åben broderingsfod nr. 20C

x

Broderifod nr. 26

x

Gigasømsfod nr. 40C

x

BERNINA Stitch Regulator (BSR)

x

BERNINA sybord

x

BERNINA frihåndssystem (FHS)

x

BERNINA fodpedal

x

Tilbehørsskab

x

Flerspoleholder

38

Stor oval broderiramme med skabelon
Medium oval broderiramme med skabelon

19

Lille oval broderiramme med skabelon
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Holder til sylup
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Støvhætte
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* inkl. to kyrilliske skrifttyper
** oval (145 × 255 mm)/medium (130 × 100 mm)/lille (72 × 50 mm)
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