
Maak iets moois met de nieuwe BERNINA 330 FIRST LOVE

Deze Special Edition met het vrolijke frontje is dé naaimachine voor creatievelingen die graag prachtige projecten 
voor geliefde personen maken. De gelimiteerde editie B 330 FIRST LOVE is ook een fantastisch cadeau voor de beste 
mama ter wereld. Deze naaimachine biedt kwaliteit vanaf de eerste steek en veel handige functies en eigenschappen 
die het naaien vereenvoudigen.

»Mama is 
cool!«

MAX, 6 JAAR, IS GEFASCINEERD DOOR DE  

CREATIEVE IDEEËN VAN ZIJN MOEDER

KIES UIT TWEE 
FANTASTISCHE 

CADEAUS! 



Overzicht van de meest belangrijke eigenschappen

Algemene eigenschappen B 330 FIRST LOVE

BERNINA grijpersysteem CB

Naaisnelheid (steken per minuut) 900

Lengte vrije arm rechts van de naald 160 mm

LCD-display 

LED-naailicht 

Maximale steeklengte 5 mm

Maximale steekbreedte 5,5 mm 

Naaldstanden 9

Aantal garenkloshouders 2

Halfautomatische naaldinrijger 

Draadafsnijder 3

Memory (blijvend geheugen) 30

Start-/stoptoets 

Snelheidsregelaar 

Motiefeinde 

Naaien B 330 FIRST LOVE

Automatisch knoopsgat 

Handmatig knoopsgat 

Knoop-aanzetprogramma 

Naaldstop boven/onder 

Achteruitnaaien 

Totaal aantal steken 97

Alfabetten 1

Nuttige steken 15

Knoopsgaten 1

Decoratieve steken 23

Quiltsteken 3

Standaard accessoires B 330 FIRST LOVE

Totaal aantal standaardnaaivoeten (snap-on) 5

Terugtransportvoet nr. 1 

Overlockvoet nr. 2 

Autom. knoopsgatsledevoet nr. 3a 

Ritsvoet nr. 4 

Blindzoomvoet nr. 5 

Vrije-arm-aanschuiftafel 

Pedaal 

Beschermhoes met opbergvak 

Accessoire-tasje 

B 330 FIRST LOVE – SPECIAL EDITION
 
Je zult ervan houden! Bij dit speciale model is niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant 
indrukwekkend. De machine heeft een moderne techniek en is zeer robuust. Er staan 97 steken 
ter beschikking, inclusief een naai-alfabet. Het standaard accessoirepakket bevat vijf naaivoeten en 
een praktische vrije arm-aanschuiftafel. Dankzij het grote assortiment optionele accessoires, kun je 
je creatieve mogelijkheden steeds weer uitbreiden. 
Het speciale van deze Special Edition: bij aankoop van de B 330 FIRST LOVE kun je kiezen uit twee 
cadeaus! Kies een BERNINA boventransportvoet t.w.v. € 150,– of een BERNINA trolley t.w.v. € 179,–!

www.bernina.com/FirstLove

Maak je keus!

Bij aankoop van een BERNINA 330 FIRST LOVE  

kun je kiezen uit twee fantastische cadeaus:

een BERNINA boventransportvoet t.w.v. € 150,– 

of een BERNINA trolley t.w.v. € 179,–!

Deze aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt. Niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of inruil.

Niet alle modellen en accessoires zijn in elk land verkrijgbaar. 
Wijzigingen m.b.t. de uitrusting en uitvoering voorbehouden. 
Uw BERNINA dealer geeft u graag vrijblijvend meer informatie.


