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og effektiv  
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Med genopladeligt batteri,  
USB- og Bluetooth-tilslutning



P-touch CUBE Plus

Skab labels til  
opmærkning af 
vigtige genstande 
på din arbejds- 
plads



P-touch CUBE Plus

Hjælper dig med at holde orden på  
din arbejdsplads ved at printe holdbare 
labels, når du har brug for det.

Labels hvor du  
har brug for det

Printer holdbare labels i op til 24 mm bredde

Arbejder sammen med din PC, Mac, smartphone eller tablet

USB- og Bluetooth-tilslutning

Oplades via din PCs USB-port eller en USB-oplader ( adapter )

Kompakt og mobil



Mange design-muligheder fra 
din computer eller håndholdte 
enheder

P-touch CUBE Plus

• Gratis download af softwaren fra brother.dk

• Tilføj billeder såsom firmalogoer og fotografier

• Hundredvis af indbyggede clipart, symboler og rammer  
at vælge imellem

• Link til tekst fra Excel eller -.csv-fil for at printe mange labels 
med forskellig information i samme arbejdsgang

• USB-tilslutning for nem setup og opladning af batteri

Brother P-touch Editor labeldesignsoftware giver dig 
nogle effektive redigeringsværktøjer, så du kan skabe 
kvalitetslabels til din arbejdsplads.

PC og Mac

• Rediger og print holdbare labels direkte fra din mobile enhed

• Få den som gratis download fra din mobile enheds app-store 

• Tilføj billeder såsom firmalogo

• Tilføj stregkoder og QR-koder

• Bluetoothtilslutning gør det utrolig nemt at sætte op og bruge

Den gratis Brother iPrint&Label-app forbinder din 
labelprinter ved hjælp af Bluetooth til din smartphone 
eller tablet. Prøv den straks ved at bruge din QR 
stregkodescanner-app på stregkoderne nedenfor  
eller find “Brother iPrint&Label”-appen i app-store.

Android og iOS



Batteriet 
genoplades  
via USB

Let at oplade
Indeni P-touch CUBE Plus sidder et lille, men kraftigt  
Li-ion-batteri der genoplader, mens den er tilsluttet  
din computer. Du kan også tilslutte via en USB-adapter, 
hvis du skal oplade, mens du er væk fra hjemmet  
eller kontoret.



Vælg den  
rigtige tape  
til formålet

Brother TZe-tape fås i en bred vifte af bredder, farver og materialer. De fleste labels har 
et lamineret top-lag, som beskytter din tekst imod fugt, kemikalier, sollys og ekstreme 
temperaturer, hvilket gør dem velegnede til udendørs såvel som indendørs brug.

Brug en pastelfarvet eller mønstret labeltape til gaver og kreative projekter. 
Glimtende guld- og sølv-labels er ideelle til navneskilte og specialskiltning på kontoret. 
Uanset hvilke opmærkningsbehov du har, så findes der en P-touch label til formålet.

Tapeoversigt
Tekstfarve Tapefarve 3,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm

STANDARD LAMINERET – 8 M
sort hvid TZe-211 TZe-221 TZe-231 TZe-241 TZe-251
sort klar TZe-111 TZe-121 TZe-131 TZe-141 TZe-151
sort rød TZe-421 TZe-431 TZe-441 TZe-451
sort blå TZe-521 TZe-531 TZe-541 TZe-551
sort gul TZe-611 TZe-621 TZe-631 TZe-641 TZe-651
sort grøn TZe-721 TZe-731 TZe-741 TZe-751
blå hvid TZe-223 TZe-233 TZe-243 TZe-253
rød hvid TZe-222 TZe-232 TZe-242 TZe-252
rød klar TZe-132
blå klar TZe-133
hvid klar TZe-135 TZe-145
hvid sort TZe-315 TZe-325 TZe-335 TZe-345 TZe-355
hvid blå TZe-535 TZe-555
hvid rød TZe-435
guld sort TZe-334 TZe-344 TZe-354

SIKKERHEDSTAPE LAMINERET – 8 M
sort hvid TZe-SE4

FLEXIBLE LAMINERET – 8 M
sort hvid TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX-251
sort gul TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX631 TZe-FX641 TZe-FX651

STÆRKT KLÆBENDE LAMINERET – 8 M
sort hvid TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231 TZe-S241 TZe-S251
sort klar TZe-S121 TZe-S131 TZe-S141 TZe-S151
sort gul TZe-S621 TZe-S631 TZe-S641 TZe-S651

NEON LAMINERET – 5 M
sort neon orange TZe-B31 TZe-B51
sort neon yellow TZe-C31 TZe-C51

MAT LAMINERET – 5 M / 8 M
sort klar TZe-M31 (8m)
hvid lime grøn TZe-MQG35 (5m)
hvid lys grå TZe-MQL35 (5m)
hvid pink TZe-MQP35 (5m)

MAT SØLV LAMINERET – 8 M
sort mat sølv TZe-M921 TZe-M931 TZe-M951

STOFTAPE – TIL PÅSTRYGNING – 3 M
blå hvid TZe-FA3 TZe-FA4

ULAMINERET – 8 M
sort hvid TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231 TZe-N241 TZe-N251

MØNSTRET LAMINERET – 4 M
sort sølv blondemønster TZe-MPSL31
sort guld mønster TZe-MPGG31
sort rødternet TZe-MPRG31
sort pink hjerter TZe-MPPH31

PASTEL LAMINERET – 4 M
sort pastel blå TZe-MQ531
sort pastel lilla TZe-MQF31
sort pastel pink TZe-MQE31

GLIMTENDE – 8 M
sort glimtende guld TZe-PR831 TZe-PR851
hvid glimtende sølv TZe-PR935 TZe-PR955



Specifikationer

Print / media

Tilslutning

Strømforsyning

Mål / vægt

I kassen

Printopløsning

Maksimal printhøjde

Maksimal labellængde

Labelbredder

Printhastighed

Printteknologi 

Kniv

180 dpi ( standard ) 180 x 360 dpi ( høj opløsning )

18 mm

500 mm

3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

Op til 20 mm/sek.

Direkte termisk print på TZe-tape

Automatisk kniv

Bluetooth

USB

SSP ( Serial Port Profile ) Apple MFi-certificeret

Ver. 2.0 ( full speed )

Opladning

Batteri

Via USB-kabel fra computer eller USB-adapter ( købes separat )

Integreret Li-ion-batteri

Vægt

Mål

0,67 kg

128 ( b ) x 67 (    d ) x 128 ( h   ) mm

Indhold

24 mm sort på hvid lamineret TZe-tape ( 4 m )

Dokumentation

USB-kabel til overførsel af data og genopladning af batteri

Li-ion-batteri ( integreret i labelprinteren )

P-touch CUBE Plus ( PT-P710BT )

Ekstra stærktEkstra stærkt
klæbendeklæbende

Høj
slidstyrke

Tåler 
kemikalier

Let at 
bruge

Ekstra stærkt 
klæbende

Tåler høje og  
lave temperaturer

Tåler 
udendørs brug

Tåler vandLamineret
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