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BERNINA 215
Eenvoudig te bedienen voor veelsoortige naaimogelijkheden
halfautomatische naaldinrijger
individueel skindesign mogelijk
naaldstop
eenvoudige directe steekkeuze
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MEER INFORMATIE

Individuele skins: uw geheel persoonlijke BERNINA 215
Wie zegt dat een naaimachine er altijd hetzelfde uit moet zien? Voor de BERNINA 215 staat een
zeer bijzondere optie ter beschikking: met BERNINA skins wordt uw BERNINA 215 een
onmiskenbaar eigen, geheel individueel en uniek exemplaar. Via www.bernina.com/skins kunt u
uit verschillende designs uw lievelingsdesign kiezen of eigen foto's of afbeeldingen gebruiken om
uw BERNINA 215 een individuele look te geven. Uw motief wordt gedrukt op vinylfolie dat op
maat gesneden is en dat u eenvoudig kunt aanbrengen. Zo past de stijl van uw BERNINA 215 bij
eigen wensen en voorkeuren  individueler kan gewoon niet!

BERNINA 215 met halfautomatisch naaldinrijger
Met de BERNINA 215 geniet u van begin af aan van het ultieme comfort van een Zwitserse
precisie naaimachine, wat vooral aan de details te zien is: bijvoorbeeld de halfautomatische
naaldinrijger van de BERNINA 215 waarmee het inrijgen van het garen bij garenwisseling in een
handomdraai gebeurd is. Dat bespaart tijd en biedt echt hulp  zo bewijst de BERNINA 215 dat
ook de modernste naaimachinetechniek niet gecompliceerd hoeft te zijn, en wordt er voldaan aan
uw eis voor een makkelijk te bedienen naaimachine. Ideaal voor beginners of
gelegenheidsnaaisters!

Naaldstop voor eenvoudig en feilloos naaien
Met de BERNINA 215 kunt u zelf kiezen of de de naaldstop met een druk op de knop boven of
onder ingesteld zal worden. Daarnaast kunt u de naaisnelheid van de BERNINA 215 tot halve
snelheid verminderen. Zo behoudt u altijd de controle over de naaisnelheid en de positie van de
naald bij het stoppen met naaien, bijvoorbeeld wanneer u het naaiwerk nieuw moet positioneren.
Speciaal voor beginners is een dergelijke extra vorm van controle van doorslaggevende
betekenis, aangezien deze slimme eigenschap van de BERNINA 215 ervoor zorgt dat u zich bij
het naaien nooit door een te hoge snelheid hoeft te laten leiden, u kunt de naaisnelheid aan uw
eigen wensen aanpassen. Zo blijft ook bij beginners een hoge resultaatkwaliteit gewaarborgd.

Met een vingerdruk het gewenste steekpatroon uitkiezen
De BERNINA 215 beschikt over een repertoire aan gebruikelijke en meest benodigde
gebruikssteken, die u eenvoudig m.b.v. een druk op de knop kunt instellen. Grote, duidelijke
afbeeldingen naast de directekeuze toetsen tonen het betreffende steekpatroon zodat u in een
handomdraai van steek kunt wisselen. Dankzij deze eenvoudige directe steekkeuze is het naaien
met de BERNINA 215 zeer gebruiksvriendelijk  een combinatie van duurzaamheid en
eenvoudige bediening, waarvan u nog vele jaren kunt genieten. Daarna kan de BERNINA 215
met extra accessoires uitgerust worden zodat u de gebruiksmogelijkheden aan uw vaardigheden
en vereisten kunt aanpassen.
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COMMENTAAR
WEES DE EERSTE OM EEN RECENSIE TE SCHRIJVEN !

30 OTHER PRODUCTS IN THE SAME CATEGORY

JANOME...

JANOME 423S

JANOME 405

JANOME 6021

JANOME JR 1012

BERNINA 700

PFAFF...

PFAFF...

PFAFF...
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PFAFF...

PFAFF...

PFAFF...

PFAFF...

EMERALD 118

H | CLASS E 10

H | CLASS E 20

H | CLASS 100Q

DESIGNER...

DESIGNER...

DESIGNER...

DESIGNER...
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DESIGNER EPIC

DESIGNER...

SAPPHIRE 930

SAPPHIRE 965Q

JADE 20

BROTHER...

BROTHER XN1700

BROTHER XN2500

BROTHER XQ3700
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STUDIO JAGERSMA , VOORSTREEK 37 8911 JJ LEEUWARDEN

TELEFOON: +31 (0)58 2164 164


INFO@NAAIMACHINES.FRL
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