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BERNINA 380
Het perfecte instapmodel voor veeleisende naaisters
FHS FreeHandSystem
aanschuiftafel
opslagfunctie
spiegelfunctie
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MEER INFORMATIE

Naaien en quilten met de BERNINA 380
Comfortabel naaien met de aanschuiftafel
Dat comfort bij de BERNINA 380 hoog in het vaandel staat, is ook te zien aan de veelzijdig
inzetbare aanschuiftafel van de naaimachine: deze vergroot in een handomdraai het
werkoppervlak van de naaimachine en zorgt zo voor een betere controle over het naaiwerk.
Daarmee behoudt men met de BERNINA 380 ook bij groter naaiwerk steeds het overzicht. Net zo
gemakkelijk als de aanschuiftafel aangebracht wordt, kan hij ook weer verwijderd worden als u de
vrije arm moet gebruiken.

Het BERNINA FreeHandSystem voor extra comfort
De BERNINA 380 biedt ambitieuze naaisters en quilters verbazingwekkend veel functies en
beschikt over veel innovatieve eigenschappen. De gemakkelijke bediening maakt werken met de
BERNINA 380 een waar genoegen en stelt ook beginnende naaisters in staat precies naaiwerk
van hoge kwaliteit te produceren. Een van de handigste kenmerken is het BERNINA FreeHand
System dat voor meer comfort bij het naaien zorgt. Met de kniehevelbediening van de BERNINA
380 kunt u uw handen op het naaiwerk houden terwijl u de naaivoet omhoog zet en de
transporteur laten zakken. Deze uitmuntende functie is een echt technisch hoogstandje, dat in het
bijzonder bij het draaien van naaiprojecten meer controle over de stof verschaft: u heeft uw
handen vrij om de stof feilloos te geleiden – zo wordt ongewenst verschuiven van het werk bij het
omhoog zetten van de naaivoet vermeden.

Opslagruimte voor 30 steken
Het interne geheugen van de BERNINA 380 beschikt over 30 vrije plaatsen waarop u uw eigen
steken langdurig kunt opslaan. Zo gaan eigen combinaties bij onderbreking van het werk niet
meer verloren: de volgende keer dat de BERNINA 380 naaimachine aangezet wordt, staan de
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geprogrammeerde borduurpatronen met een druk op de knop weer tot uw beschikking  precies
zoals u ze opgeslagen heeft. Deze intelligente opslagfunctie van de BERNINA 380 maakt het
maken van notities overbodig en zorgt ervoor dat u snel verder kunt werken, zonder dat het
apparaat eerst opnieuw ingesteld moet worden. Op deze manier kunnen de 221 steekpatronen in
het vaste geheugen moeiteloos met eigen creatieve combinaties of met vaak gebruikte
steekcombinaties aangevuld worden. Daarnaast zorgt de eenvoudige directe keuze van
steekprogramma's voor een snelle wisseling tussen eigen combinaties en meegeleverde
borduursteken, wat zorgt voor een soepel, vlot werkproces.

Creatief extraatje: spiegelfunctie met een druk op de knop
Door de automatische spiegelfunctie van de BERNINA 380 wordt het grote aanbod aan
meegeleverde steekpatronen aanzienlijk uitgebreid. De in het vaste geheugen van BERNINA 380
opgeslagen steekpatronen kunnen erg eenvoudig met een druk op de knop ook gespiegeld
genaaid worden. Niet alleen bij het naaien van randen of omzomen maar ook bij het gebruik van
siersteken worden zo vele aantrekkelijke combinaties mogelijk. Daarmee beschikt de BERNINA
380 naaimachine over een extra functionaliteit, die veel ruimte voor eigen creativiteit toestaat –
nog een bewijs voor de uitmuntende prijskwaliteitverhouding van het geliefde topmodel van de 3
serie.

COMMENTAAR
WEES DE EERSTE OM EEN RECENSIE TE SCHRIJVEN !

30 OTHER PRODUCTS IN THE SAME CATEGORY

JANOME...

JANOME 423S
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JANOME 6021

JANOME JR 1012

BERNINA 700

PFAFF...

PFAFF...

PFAFF...

PFAFF...

PFAFF...

PFAFF...

PFAFF...

EMERALD 118

H | CLASS E 10
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H | CLASS E 20

H | CLASS 100Q

DESIGNER...

DESIGNER...

DESIGNER...

DESIGNER...

DESIGNER EPIC

DESIGNER...

SAPPHIRE 930

SAPPHIRE 965Q

JADE 20

BROTHER...
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BROTHER XN1700

BROTHER XN2500

BROTHER XQ3700

DOWNLOADEN
Brochure Bernina 380
Brochure Bernina 380
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WINKELINFORMATIE

STUDIO JAGERSMA , VOORSTREEK 37 8911 JJ LEEUWARDEN

TELEFOON: +31 (0)58 2164 164
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