BERNINA 4.sērija

TIEM, KAS RADA
PILNĪGI JAUNĀ 4.SĒRIJA

MĒS DEVĀM VĪŅĀM
PAMATU SARUNAI

UN MUMS PATĪK, TAS, KO VIŅAS SAKA
Kas var labāk pastāstīt par mūsu jauno un inovatīvo 4.sēriju kā šuvējas, kvilta mākslinieces un
meistares, kas ar šo mašīnu izmanto tam, kas viņiem sanāk vislabāk ..... rada
Protams, Jums nav pienākums mīlēt mašīnu ar kuru strādājiet, taču ļoti žēl, ja Jūs savu mašīnu nemīliet.
Mūsu eksperti mīl 4.sērijas mašīnas, tapēc, ka to inovatīvās funkcijas ļauj veikt darbu vienkāršāk,
sasniegt ideālu rezultātu un radošās izpausmes veikt ražīgi. Tik pašsaprotami Pārbaudiet paši!

IEPAZĪSTIETIES AR TIFFANIJU UN IVONNU

« NAV JĀPROT IDEĀLI
ŠŪT. MAŠĪNA RADĪS
BRĪNUMU JŪSU VIETĀ
TIFFANIJA PRATT, DIZAINERE
Talantīga. Enerģiska. Radoša. Pārdroša. Тiffanija uzskata, ka
modeļi B 435 un B 475 QE ir jaudīgi, ērti lietošanā, ātri un brīnišķīgi
un viņa pilnībā paļaujas šo modeļu spējām. Dienu no dienas.
Un viņas BERNINA viņu nekad nepieviļ. Tiffanija to ļoti novērtē un
arī Jūs variet par to pārliecināties .

B 435 un

E

B 475 Q

IEPAZĪSTIET JAUNO 4.SĒRIJU.

RADĪTA RADOŠĀM PERSONĪBĀM

Radīta ar rokām. Salikta ar rokām. Unikāla. Pašizpausme šujot - tā ir māksla. Rezulāts būs perfekts, vienalga,
šujot skaisti konstruētu kleitu vai pat šujot mākslinieciski dekorētu gultas pārvalku. Ar šo mašīnu Jūs variet
katrā darbā ielikt daļiņu savas dvēseles. Jau 125 gadus BERNINA sajūsminās par Jums un Jūsu
neatkārtojamo meistarību.
Jūs - iemesls tam, ka kvalitātei ir nozīme. Jūsu radošās un mākslinieciskās spējas ir pelnījušas mašīnu,
kas atbilst Jūsu standartiem, pārsniedz Jūsu gaidas un palīdz realizēt, Jūsu radošās idejas. Jaunās
BERNINA 4.sērijas mašīnas ir tieši tādas.

JŪSU MĀKSLA. JŪSU LĒMUMI.
Vēlaties sekot savām idejām bez ierobežojumiem?
Modeļi B 480, B 475 QE un B 435 ļauj pieņemt jebkurus
radošos lēmumus. Tas var būt dažāds dūriena garums
un platums vai vēlamā adatas pozīcija. Ja vēlaties adatu
lejā mašīnai apstājoties,lūdzu. Un visas šīs iespējas Jūsu pirkstu galos, izvēloties lielajā, intuitīvajā,
augstākās kvalitātes skārienjūtīgajā ekrānā.

Pēdiņas — nav vienīgās komplektācijā. Darba virsmu
palielinošais galdiņš palielina virsmu un atvieglo darbu.
Komplektācijā vēl ietilpst četras spolītes un kvalitatīvs
putekļu pārvalks.

DŪRIENI PLUS BURTI, PLUS VAIRĀK NO TĀ,
KO TIK ĻOTI MĪLIET.

Mazāk paužu pateicoties lielāka izmēra spolītei, ar 70%
vairāk diega, salīdzinot ar standarta spolītēm.
Iespēja mainīt no priekšpuses, ļauj nenoņemt
izstrādājumu no mašīnas virsmas.

Ja vēlaties vairāk iespējas un opciju - BERNINA 4.sērijas
mašīna ir tas, kas Jums vajadzīgs. Varat izvēlēties no
lielā dūrienu, dekoratīvo dūrienu un alfabētu klāsta.
4.sērijas mašīnas piedāvā no 150 līdz 250 dekoratīvajiem
dūrieniem un līdz 5 alfabētiem, atkarībā no modeļa.
Modelis B 475 QE ir burtiski pilns ar kvilta dūrieniem.
Visas izvēles ir Jūsu izvēles.

AKSESUĀRI, KAS ĻAUJ UZLABOT REZULTĀTU

IDEĀLS DIEGA NOSTIEPUMS GARANTĒ
IDEĀLU REZULTĀTU.

VERTIKĀLI UZSTĀDĀMA JUMBO SPOLĪTE
ĻAUJ NEKAVĒT ŠŪŠANU NE MINŪTI.

Sākot ar pēdiņam un beidzot ar spolītēm, labi pārdomāts
aksesuārs atvieglo šūšanas darbu. BERNINA 4.sērijas
komplektācijā ietilpst daudzu BERNINA pēdiņu,
vienkāršojot un uzlabojot darbu un rezultātu.
Komplektācijā esam iekļāvuši ērtu piederumu keisu. Kā
papildinājums, B480 komplektā ietilpst magnētisks,
caurspīdīgs piederumu plauktiņš.

Katra dūriena nianse, redzama vai slēpta, sanāk ideāla,
pateicoties optimālam diega nostiepumam 4.sērijas
mašīnās. Patstāvīga nostiepuma kontrole no diega un
auduma uzstādīšanas brīža. Starp citu - diega
nostiepums regulējas automātiski, pat šūšanas laikā.
Savukārt inovatīvā BERNINA HOOK sistēma padara katru
dūrienu ideālu, pareizu un precīzu.

VAIRĀK JAUDAS ĀTRUMA
UN ĒRTĪBU.
Regulējams pēdiņas
piespiešanas spēks
• Regulējams biezam un plānam
audumam, lai netiktu izlaisti
dūrieni

Viegla piekļūšana mašīnas priekšējai daļai
• Paši svarīgākie taustiņi novietoti pa labi
tieši pirkstu tuvumā, piemēram, šūšana
atpakaļgaitā un nostiprināšanas dūrieni

Automātiskais diega nogriezējs
(B 480 / B 475 QE)
• Ietaupa laiku: vienlaicīgi nogriež
diegu un paceļ pēdiņu
• Ērta vadība ar vienu taustiņu

Vienkārša diega ievēršana
• Pusautomātiskais diega ievērējs
padara diega ievēršanas procesu
vienkāršu un ātru.

BERNINA Hook
• Patentēta tehnoloģija pašā
šujmašīnas sirdī
• Pilnīgi metāliska, precīza, droša un
klusa
• JUMBO vertikālā spolīte ar 70% lielāku
diega uztinumu

ĀTRUMS UN PILNĪBA
Šūšanas ātruma regulēšana
• Ātruma pilnīga kontrole
• Maksimālais ātrums līdz 900
dūrieni/ minūtē

Mūsdienīgs skārienjūtīgs ekrāns
• Ērti izvietots centrā
• Vienkārša vadība un intuitīva navigācija

Daudzfunkciju
regulatori
• Laidena pagriešana, lietošanas
ērtums
• Ātra nepieciešamo parametru
uzstādīšana

BERNINA Stitch Regulator
(BSR) funkcija
(B 480 / B 475 QE)
• BSR nodrošina vienādu
dūriena garumu dažādos
šūšanas ātrumos
• darbojas ar taisno un zigzag
dūrienu un nolaistu
transportieri
• BSR pēdiņa jāiegādājas papildus

Sistēma «brīvās rokas»
BERNINA (FHS)
• Šūšana bez roku noņemšanas no
auduma pateicoties ceļa svirai
• Vienlaicīgi paceļ/nolaiž pēdiņu un
transportiera mehānismu
• Ceļa svira ir modeļu B 480 un B 475
QE standarta komplektācijā,
savukārt modelim B 435 iegādajama
atsevišķi
Palielināta piedurkņu platforma
• 7 collas pa labi no adatas
• Pietiekama vieta pat lieliem
projektiem

B 475 QE MODELIS. JAUNS
LABĀKAIS DRAUGS KVILTAM.

B 475 QE izmērs lieliski piemērots nelielām telpām. Taču, lai tas Jūs nemulsina. Modelis ir pietiekami jaudīgs darbam ar
pašiem biezākajiem stepēto segu slāņiem. Stabils diega nostiepums garantē katra dūriena kvalitāti, savukārt tādi
elementi kā diega nogriezējs, palīdz ātrai projektu izpildei. Ar katru nākamo paaudzi BERNINA kvalitāte pieaug,
tuvojoties tekstilmozaīkas un kvilta pašiem augstākajiem standartiem un nereti tos pārsniedzot.

ĪPAŠIE KVILTA DŪRIENI

BERNINA DŪRIENU REGULATORS (BSR)

Piedāvājot 40 kvilta dūrienus, kā arī 29 universālos
dūrienus un 4 alfabētus, kas pieejami B475 QE modelī,
varam apgalvot, ka modelis ir pietiekami aprīkots visām
Jūsu radošajām vajadzībām.

Brīvās kustības stepēšanas laikā BSR pēdiņa palīdz
veidot ideālus taisnos un zigzag dūrienus ar pilnīgi
vienādu garumu, pat dažādos šūšanas ātrumos. BSR
funkcionalitāte ir iekļauta modeļos B 475 QE un B 480.
Pati BSR pēdiņa iegādājama atsevišķi.

PATCHWORK PĒDIŅA #37
Vai modelis, kas radīts tieši kvilta šuvējiem B 475 QE var
iztikt bez svarīgākās pēdiņas starp visām kvilta pēdiņām Patchwork pēdiņas #37? Pat neuzdrošinamies jautāt!

ŠUVĒJAS UN ROKDARBNIECES, JŪSU
PILNĪBAS MEKLĒJUMI IR NOSLĒGUŠIES.

4.sērija radīta, lai padarītu šūšanu un rokdarbus vienkāršākus un patīkamākus. Inovatīvas funkcijas automatizē garlaicīgas
funkcijas, tās atvieglojot. Tas savukārt nozīmē, ka Jūs variet kļūt par ideālu šuvēju, rokdarbnieci, kvilteri vai mākslinieci.

BERNINA HOOK SISTĒMA

BERNINA HOOK maina visu. Šī kuģīša sistēma ir ātra un
vienlaicīgi klusa. Tā ir efektīva un saderīga ar Jumbo
spolīti. Atcerieties, tā nav vienkārša spolīte. Tā ietilpina
par 70% vairāk diega, salīdzinot ar standarta spolītēm un
to uzstāda no priekšpuses, kas atvieglo un paātrina
spolītes nomaiņu. Tas ļauj mazāk apstrāties. 900 dūrienu/
minūtē ātrums ļaus projektus pabeigt rekorda ātrumā.

PAGARINĀTA PIEDURKŅU PLATFORMA
7 collu attālums pa labi no adatas nodrošina papildus
laukumu lielākiem izstrādājumiem, lielākiem kviltiem un
lielākam radošumam.

BRĪVO ROKU SISTĒMA

Parunāsim par brīvo roku sistēmas ērtībām: BERNINA
Free Hand System ļauj pacelt un nolaist pēdiņu ar
vienkāršu sviru, kuru kustina ar kāju, atbrīvojot Jūsu
rokas un ļaujot tām kontrolēt audumu pilnībā. Ceļa
svira ietilpst modeļu B 480, B 475 QE kompletācijā,
savukārt modelim B 435 tā ir nopērkama atsevišķi.

REGULĒJAMS PĒDIŅAS PIESPIEŠANAS
SPĒKS
Palieliniet vai samaziniet spiedienu - tāda ir šīs funkcijas
jēga. Blīviem audumiem nepieciešams mazāks
piespiešanas spēks, lai netraucēti slīdētu zem pēdiņas.
Plānākiem un delikātiem audumiem nepieciešams

papildus piespiešanas spēks, lai veidotos skaisti dūrieni.
Ar regulatora palīdzību palieliniet vai samaziniet
piespiešanas spēku. Tas ir tik vienkārši un ļaus Jums
iegūt ideālu šuves kvalitāti.

VIENKĀRŠA REDIĢĒŠANA DISPLEJĀ
Ļaujiet vaļu savai fantāzijai un rediģējiet dūrienus
mūsdienīgā un ērtā skārienjūtīgajā ekrānā tieši šūšanas
laikā. Izvēlieties Jūsu iemīļotos dūrienus ar vienu
pieskārienu ekrānam. Varbūt Jūs vēlaties kombinēt
dažādus dūrienus vai radīt jaunu dizainu, pagarinot
dekoratīvos dūrienus ar raksta turpinājuma funkciju
(pieejams modelī B 480). Varbūt radiet savu rakstu ar
zīmējuma atkārtošanas funkciju. Jūs uztvērāt domu.
Vienkārša, Radoša, Lieliska.

UN TAS VĒL NAV VISS …

Vēl ir daudz funkciju, kas atvieglos Jūsu ikdienu.
Piemēram, multifunkcionālie regulatori. Tikai 2 regulatori
un milzum daudz funkciju, kuras var veikt ar tiem, pat
šūšanas laikā. Atpakaļgaitas un dūrienu nostiprināšanas
taustiņi ir ērti izvietoti mašīnas priekšdaļā, ļaujot tos
aizsniegt ar īkšķi.
Jūs novērtēsiet arī bagātīgo dekoratīvo dūrienu un
alfabētu izvēli. Savukārt šūšana ar brīvo roku
sistēmu ļaus viegli šūt tādus elementus kā,
piemēram, manžetes.

« B 480 – neatņemama
manas studijas sastāvdaļa»
IVONNA RAIHMUTA – ZINĀMA KĀ
YVY, SLAVENA ŠVEICES DIZAINERE
Ļoti izsmalcināta. Neiedomājami vienkārša. Līdzīgi kā Ivonnas brīnišķīgie tērpi
arī viņas šujmašīna B 480 lieliski sevī apvieno vienkāršas un ērtas funkcijas ar
inovatīvām tehnoloģijām, kas garantē dūrienu kvalitāti uz visa veida audumiem:
no ādas līdz visplānākajiem audumiem. Šī mašīna pārsniedz viņas gaidas.
Jūs variet sagaidīt to pašu.

B 480

JAUNĀKĀ BERNINA 4.SĒRIJA.
FUNKCIJAS, FUNKCIJAS UN
VĒLREIZ FUNKCIJAS.
∙ IDEĀLA DŪRIENU KVALITĀTE AR BERNINA HOOK
∙ SPĒCĪGS UN EKONOMISKS MOTORS PAT ĻOTI
BIEZIEM AUDUMIEM

∙ MAZĀK PAUŽU AR JUMBO SPOLĪTI
∙ PRIEKŠAS IEVIETOŠANAS SPOLĪTE AR ĻOTI ĒRTU
UZSTĀDĪŠANU

∙

ĒRTS AUTOMĀTISKAIS DIEGA NOGRIEZĒJS
(B 475 QE И B 480)

∙ 7 COLLAS PA LABI NO ADATAS
∙ 4,3 COLLU ĒRTS SKĀRIENJŪTĪGS EKRĀNS
∙ REGULĒJAMS PĒDIŅAS PIESPIEŠANAS SPĒKS
∙ PLAŠA DŪRIENU UN ALFABĒTU IZVĒLE
∙ BERNINA DŪRIEN REGULATORA PĒDIŅAS
(BSR) FUKCIJA (B 475 QE UN B 480)

∙ RADOŠAIS KONSULTANTS, KAS GATAVS DOT ĀTRU ATBILDI

Vispārīgā informācija
Kuģīša sistēma
Maksimālais šūšanas ātrums (dūrieni/minūtē)
Piedurkņu platformas garums (pa labi no adatas)
Krāsains skārienjūtīgs ekrāns
Gaismas diožu indikators
Daudzfunkcionālie regulatori
Maksimālais dūriena platums
Maksimālais dūriena garums
Adatas pozīcijas
Šūšana katrā adatas pozīcijā
Spolīšu turētāju skaits
Pusautomātiskais diega ievērējs
Automātiskais diega nogriezējs
Regulējams pēdiņas piespiešanas spēks
Diega nogriezēji manuālie
Šūšana atpakaļgaitā
BERNINA adaptīvā diega nostiepuma sistēma
BERNINA Stitch Regulator (BSR) [taisnajiem un zigzag
dūieniem] funkcija
Start/Stop taustiņš šūšanai bez pedāļa
Regulējams šūšanas ātrums
USB-spraudnis
BERNINA pedālis ar papēža funkciju, adatas pozīcijas
regulēšanai augšā/apakšā
Adatas apstādināšana augšā/apakšā
Pārstiepšanas funkcija
Spolītes uztīšana šūšanas laikā
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Šujmašīnas svars

9,5 kg

9,5 kg
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Šūšana un kvilts
Raksta sākuma/nobeiguma funkcija
Pagarināšana
Automātiskā dūriena nostiprināšana
Raksta atkārtoums (līdz 9)
Kopējais dūrienu skaits (iesk. Alfabētus.)
Atmiņa (īslaicīgā/dažādi dūrieni)
Atmiņa (ilglaicīgā/dažādi dūrieni)
Dūrienu kombināciju radīšana un saglabāšana
Dūriena uzstādījumu maiņa šujot
Darba dūrieni (ieskaitot lāpīšanas programmu)
Kopā pogcaurumu (ieskaitot actiņu)
Automātiskā pogcaurumu garuma mērīšanas sistēma
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Ekrāna palīdzība - konsultants
Uzstādījumu programma
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Automātiskā pogcaurumu apstrāde
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Manuālā daudzpakāpju pogcauruma apstrāde
Pogu piešūšanas programma
Lāpīšanas programma
Dekoratīvie dūrieni
Kvilta dūrieni
Krustiņdūrieni
Šūšanas alfabēti
Šūšanas instrukcija
Radošais konsultants
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Šūšanas un kvilta standarta aksesuāri
**BERNINA pēdiņas komplektā
Standarta reverso dūrienu pēdiņa #1
Overloka pēdiņa #2
Automātiskā pogcaurumu pēdiņa #3A/pogcaurumu pēdiņa #3
Rāvējslēdzēja iešūšanas pēdiņa #4
Slēptā dūriena pēdiņa #5
Atvērtā izšūšanas pēdiņa #20
Patchwork pēdiņa #37
Darba virsmu palielinošanais galdiņš BERNINA
Brīvo roku sistēmas BERNINA (FHS) instalācija
Brīvo roku sistēmas ceļa svira
Putekļu pārvalks
Aksesuāru soma
Galda plauktiņš aksesuāriem ar magnētu
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* Automātisko pogcaurumu izpildei nepieciešama pēdiņa 3A. Modeļiem ar pēdiņu
zolītēm šī pēdiņa neietilpst standarta komplektācijā.
**Atkarībā no valsts, modeļu B 435 un B475 QE komplektācija sevī ietver
atvērtā veida pēdiņu vai pēdiņu zolītes.
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