BERNINA 590
CRYSTAL EDITION

LAAT UW CREATIVITEIT STRALEN!
LIMITED B 590 CRYSTAL EDITION
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LAAT UW INSPIRATIE KRISTALHELDER STRALEN!
Ervaar de schoonheid van de B 590 Crystal Edition! Deze limited edition wordt geleverd met een schitterende frontplaat,
versierd met echte Swarovski®-kristallen. De machine is gebundeld met een verbazingwekkende Crystal Edition-inspiratiekit
met daarin twee extra naaivoeten, een USB-stick met exclusieve Crystal Edition-borduurontwerpen en een groot assortiment
Swarovski-kristallen, alsmede de BERNINA Crystal Edition-trolleyset – alles wat nodig is om uw artistieke kant te laten stralen!
Bezoek ons online of ga naar een Authorized BERNINA Dealer om de magie te ervaren.
Laat u vandaag nog inspireren op bernina.com/crystal-edition.

Crystal Edition-frontplaat met
echte Swarovski-kristallen

Modern kleurentouchscreen
voor een intuïtieve navigatie

Crystal Editioninspiratiekit

Borduurmodule
met 400 × 150 mm
borduuroppervlak
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BERNINA grijper
met Jumbo-onderdraadspoel

TIME TO SHINE
BERNINA zet zich al meer dan 125 jaar lang met passie in voor
het ontwikkelen van naai-, borduur- en quiltmachines voor
creatievelingen. Het hart van elk product dat we maken bestaat
uit Zwitserse precisie. Onze producten worden exclusief van
hoogwaardige materialen vervaardigd – en dat is iets wat BERNINA
en Swarovski gemeen hebben. BERNINA – made to create.

Naaigids met naaien borduurtutorials
Multifunctionele knoppen
voor traploze instellingen

en
is werkbeschrijving
Download de grat
ition-jurk
Ed
tal
ys
Cr
de
or
vo
borduurontwerpen
/cr ystal-edition
m
.co
ina
rn
be
r:
hie

ZÓ SPECIAAL DAT
ALLES SCHITTERT!

Snelheidsregelaar

utomatische
aadafsnijder

Variabele
steekeigenschappen
en 11 naaldstanden

aald

De BERNINA 590 Crystal Edition is ontworpen voor
creatievelingen met passie die wel houden van wat
schitterende extravagantie. De machine schittert door
de Swarovski-kristallen en heeft de perfecte afmeting
voor elk creatief avontuur.
De B 590 Crystal Edition is een echte alleskunner,
gemaakt voor gemakkelijk naaien, borduren en quilten
met veel praktische functies. De machine is uitgerust
met een eenvoudig en gebruiksvriendelijk touchscreen
waarmee borduurontwerpen direct op het beeldscherm
kunnen worden bewerkt. Draaien, spiegelen, combineren
en de volgorde van de motiefcombinatie veranderen
– alles is mogelijk met een simpele aanraking op het
scherm. Met de functie Ongedaan maken & Opnieuw
kunnen afzonderlijke stappen tijdens de motiefbewerking
snel worden teruggezocht. Met behulp van de functie
Groeperen & Degroeperen kunnen verschillende
borduurontwerpen tegelijk worden bewerkt.
De B 590 Crystal Edition biedt ook veel andere voordelen,
zoals de BERNINA grijper, de automatische draadafsnijder
en de multifunctionele knoppen. Bij vragen en voor
waardevolle tips en advies kunt u terecht bij de Borduurgids
op het beeldscherm. Deze limited edition-machine wordt
standaard inclusief de borduurmodule geleverd.

BERNINA Free-Hand-System (FHS)

NOG 5 INSPIRERENDE FUNCTIES:
1.
2.
3.
4.
5.

Totale steekcontrole
BERNINA SteekRegulator (BSR)
Jumbo-onderdraadspoel
Adaptieve BERNINA draadspanning
Grote keuze in steken en steekpatronen

Algemene informatie
Crystal Edition-frontplaat
met Swarovski-kristallen
Grijpersysteem
Maximale naaisnelheid
(steken per minuut)

B 590 CE

ü

Standaardaccessoires naaien
en quilten

B 590 CE

Standaardaccessoires borduren
(meegeleverd met borduurmodule)

B 590 CE

Totaal aantal BERNINA naaivoeten

8

Borduurvoet met druppelvormig gat #26

ü

BERNINA grijper

Terugtransportvoet #1C

ü

ü

1000

Terugtransportvoet voor
dubbeltransport #1D

Groot ovaal borduurraam met sjabloon
(255 × 145 mm)

ü

ü

Overlockvoet #2A

ü

Middelgroot ovaal borduurraam met
sjabloon (130 × 100 mm)

Knoopsgat-sledevoet #3A

ü

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

ü

Ritsvoet #4D

ü

Lengte van vrije arm rechts van de naald

215 mm

Kleurentouchscreen

4.3 inch

LED-naailicht

16

Multifunctionele knoppen

ü

Maximale steekbreedte

9 mm

Blindzoomvoet #5

ü

Speciale Crystal Edition-accessoires

Maximale steeklengte

6 mm

Open borduurvoet #20C

ü

Crystal Edition-inspiratiekit met:
- Groot aanbod in opnaaibare
Swarovski-kristallen
- Smalle kantvoet #10D
- Knoop-aanzetvoet #18
- USB-stick met meer dan 300
borduurontwerpen, waaronder 35
exclusieve Crystal Edition-ontwerpen

P

BERNINA
Crystal Edition-trolleyset

P

Naaldposities

11

BERNINA SteekRegulator (BSR)

ü

Naaien met elke naaldpositie

ü

BERNINA vrije arm-aanschuiftafel

ü

Aantal garenkloshouders

2

Halfautomatische draadinrijger

ü

BERNINA Free-Hand-System (FHS)

ü

Automatische naaivoetlift

ü

Beeldschermpen

ü

Automatische naaivoetdruk

ü

Beschermhoes

ü

Automatische draadafsnijder

ü

Magnetische accessoirebox

ü

Naaivoet-zweeffunctie

ü

Handmatige draadafsnijder

4

Borduren

BERNINA dubbeltransport (BDT )

ü

Borduurfunctionaliteit

Adaptieve BERNINA draadspanning

ü

Borduurmodule

BERNINA SteekRegulator
(BSR) functionaliteit
(rechte steek en zigzagsteek)

ü

Start/stop-toets (naaien zonder pedaal)

ü

Snelheidsregelaar

ü

Bovendraadcontrole

ü

Onderdraadcontrole

ü

USB-aansluiting voor pc

ü

BERNINA pedaal met naald omhoog/
omlaag-functie (back-kick)

ü

Naaldstop boven/onder

ü

Drag & Drop

ü

Opspoelen tijdens het naaien/borduren

ü

Onscreen helpfunctie

ü

Setup-programma

ü

Naaien & Quilten

B 590 CE

B 590 CE

ü
ü

Maximaal borduuroppervlak

400x150 mm

Maximale borduursnelheid (steken per
minuut)

1000

Geïntegreerde borduurmotieven

275

Borduuralfabetten

8

Verschillende borduurmotiefformaten
leesbaar

EXP, DST, PES,
PEC, JEF, SEW,
PCS, XXX

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

ü

Precisieplaatsing

ü

Ongedaan maken & Opnieuw

ü

Groeperen & Degroeperen

ü

Kleurencirkel

ü

Onzichtbaar afhechten

ü

Functie motiefbegin/-einde

ü

Slim afhechten

ü

Drievoudige steek

ü

Functie Onderdraad omhoog

ü

Motieflengte aanpassen

ü

ü

Programmeerbaar motiefeinde

ü

Sprongsteken afsnijden
programmeerbaar
Garenverwijdering

ü

Totaal aantal naaisteken (incl. alfabetten)

1774

Geheugen (tijdelijk)

ü

Borduurgids

ü

Geheugen (permanent)

ü

Sierranden borduren

ü

Steekcombinaties creëren en opslaan

ü

Word ART

ü

Steekaanpassing tijdens het naaien

ü

Naaisteken borduren

ü

Nuttige steken in totaal

38

Vrije arm-borduren

ü

Knoopsgaten (incl. oogjes) in totaal

18

Aantal kleurenwisselingen verminderen

ü

Automatisch knoopsgat
met lengtemeting

ü

Controle draadvolgorde

ü

Automatisch knoopsgat

ü

Tutorial Borduren

ü

Handmatig meerfase-knoopsgat

ü

ü

Knoop-aanzetprogramma

ü

Importeren/exporteren van ontwerpen
via USB
Werkt met Midi-Hoop,
borduuroppervlak 265 × 165 mm

ü

Stopprogramma’s

ü

Decoratieve steken

500

B 590 CE

Quiltsteken

59

Kruissteken

40

Werkt met Mega-Hoop,
borduuroppervlak 400 × 150 mm

ü

Naai-alfabetten

9

Geheugen voor eigen borduurmotieven

ü

Tutorial Naaien

ü

Rijgen

ü

Naaigids

ü

Laatste borduurpositie opslaan

ü

GEMAAKT OM TE SCHITTEREN!
Katia Convents is een Duitse ontwerpster die de
kostuums maakt voor tv-shows zoals "Let's Dance".
Haar creaties zijn vaak prachtig versierd met
borduurwerk in combinatie met Swarovski-kristallen.
De Crystal Edition-jurk heeft Katia exclusief voor
BERNINA ontworpen.

Niet alle modellen en accessoires zijn in elk land beschikbaar.
We behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren in
functionaliteit, uitrusting en ontwerp van machines. Bij uw Authorized
BERNINA Dealer kunt u meer informatie krijgen.
Swarovski® is een geregistreerd handelsmerk van Swarovski AG.
BERNINA adviseert garen van
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bernina.com/crystal-edition

