
CUBE 

Den stilfulde Bluetooth-labelprinter til hjemmet, 
der giver dig mulighed for at designe og 
printe labels med din Apple og Android 
smartphone/tablet

•  Fremstil labels i mange forskellige farver og bredder til brug i hele hjemmet
•  Lav navnemærker til børnenes tøj med stoflabels, der let stryges på
•  Print personlige tekster på stofbånd til gaver og særlige anledninger
•  Let opsætning via din smartphone eller tablets Bluetooth-forbindelse
•  Gratis P-touch Design&Print-app, som gør det hurtig og nemt at designe labels
•  Mange praktiske skabeloner til typiske labelopgaver

www.brother.dk



CUBE 

“Brother P-touch Design&Print-app'en er 
meget let at anvende. Den gør det både sjovt 
og praktisk for hele familien at fremstille labels!”

P-touch CUBE er en kompakt og stilfuld labelprinter, der er let at 
forbinde til familiens smartphones og tablets via Bluetooth.

Al labelredigering foretages ved hjælp af P-touch Design&Print-app'en, 
som gratis kan downloades til iOS og Android, og hvormed du kan 
udfolde din kreativitet og lave labels i mange forskellige farver og 
størrelser. Vælg mellem flere end 1000 symboler og emojis, 23 fonte og 
61 rammer, som du kan tilføje til din tekst.

De laminerede labels er ekstremt holdbare, og du kan trygt anvende 
dem i køleskab/fryser, opvaskemaskine, have, udhus og overalt i 
hjemmet.

Hvorfor ikke downloade og prøve 
Brother P-touch Design&Print-app'en 
med det samme? Så kan du se 
mulighederne for at lave flotte, kreative 
labels, og du vil opdage, hvor anvendelig 
P-touch CUBE egentlig er. Bare søg 
efter “Design&Print” i din enheds App 
Store.



P-touch labels er velegnede til at vise indhold (fødevarer/væsker i beholdere, indhold i kasser, arkiverede dokumenter 
osv.) eller ejerskab (label med navn/kontakt/telefonnummer). Her er nogle eksempler på anvendelse af P-touch labels i 
hjemmet:

Køkken
•  Opbevaring i køleskab/

fryser
•  Fødevarebeholdere
•  Flasker
•  Hjemmelavet syltetøj og 

pickles
•  Krydderiglas
•  Opbevaring under vasken 

til rengøringsmidler

Hjemmekontor
•  Brevordnere
•  USB-nøgler
•  Udstyr med “Hvis fundet - 

kontakt:”-oplysninger
•  Mapper
•  Strømadaptere, ledninger 

og kabler
•  Opmærkning på 

skrivebordet
•  Væg- og skabshylder
•  Arkivkasser til kontoudtog/

fakturaer

Opbevaring

•  Opbevaring under sengen
•  Skotøjsæsker
•  Legetøjskasser
•  Garderobehylder
•  Opbevaringsskuffer
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Skole / identificering
•  Navnemærker i tøj 

(stoftape)
•  Penalhuse
•  Madkasser og 

drikkedunke
•  Teknologiske/elektriske 

enheder
•  Fotoalbums
•  Opbevaringsbokse

Gaver / underholdning / fester

•  Madmærkater
•  Bordkort
•  Festposer
•  Gavemærker
•  Indhold i 

drikkevarebeholder
•  Buffetlabels (sandwichfyld 

osv.)

Garage / have

•  Værktøjssystem (hvor 
værktøjet skal placeres)

•  Skruer og søm
•  Afbrydere og sikringer
•  Opbevaringskasser
•  Elværktøj med navn/

nummer
•  Plantepinde med 

plantenavne
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Brother P-touch labels og bånd
fås i et bredt udvalg af farver og
størrelser.

3,5 mm 6 mm

12 mm9 mm6 mm3,5 mm
 Standard (lamineret) (8 meter / *4 meter)

TZe-111  TZe-121 TZe-131 / 131S*
TZe-132
TZe-133
TZe-135

TZe-211 TZe-221 TZe-231 / 231S*
TZe-222 TZe-232
TZe-223 TZe-233

TZe-334
TZe-315 TZe-325 TZe-335

TZe-421 TZe-431
TZe-435

TZe-521 TZe-531
TZe-535

TZe-611 TZe-621 TZe-631 / 631S*
TZe-721 TZe-731

 Neon lamineret (5 meter)

TZe-B31
TZe-C31

 Mat lamineret (8 meter / **5 meter)

TZe-M31
TZe-MQL35**
TZe-MQP35**
TZe-MQG35**

 Mat sølv lamineret (8 meter)

TZe-M921 TZe-M931

 Ulamineret (8 meter)

TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231
 Glimtende lamineret (8 meter)

TZe-PR935
TZe-PR831

 Flexible-ID Laminated – for wrapping around cables (8 metres)

TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX231
TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX631

 Stærkt klæbende lamineret (8 meter)

TZe-S121 TZe-S131
TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231

TZe-S621 TZe-S631

 Stoftape – til at stryge på bomuldsstof (3 meter)

TZe-FA3

 Pastel lamineret (4 meter)

TZe-MQE31
TZe-MQ531
TZe-MQF31

 Mønstret lamineret (4 meter)

TZe-MPPH31
TZe-MPSL31
TZe-MPRG31
TZe-MPGG31

 Satinbånd (4 meter)

TZe-R231
TZe-R234

TZe-RE234
TZe-RW234
TZe-RN234

Oversigt over labels & bånd



P-touch CUBE specifikationer
Indhold i kassen:

Mål og vægt:

Mål: 115 (b) x 61 (d) x 115 (h)
Vægt: 0,38 kg 

Alle specifikationerne er korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother In-
dustries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærk-
er. De viste labelbilleder er kun til illustration, og visse eksempler kan muligvis ikke printes på denne model. 
Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel. Med forbehold for fejl og udeladelser.

Baldershøj 22, 2635 Ishøj
Tlf. +45 43313131 Fax +45 43313143
www.brother.dk • info@brother.dk

Brother Nordic A/S

Forhandler::

P-TOUCH CUBE labelprinter (PT-P300BT)
12 mm sort på hvid TZe-tape (4 m)
Brugsanvisning

Kompatible styresystemer: 

iOS version 9 eller senere
Android version 4.1 eller senere

Strømforsyning:

6 x AAA (LR03) alkaline / HR03 genopladelige NiMH-batterier (købes separat)

Tilslutning:

Bluetooth Ver 2.1 + EDR Klasse 2
Apple MFi-certificeret

Print (hardware):

Op til 20 mm/sekund printhastighed

Brother P-touch Design&Print-app:

23 indbyggede Brother-fonte
1070 symboler og emojis

12_16_V1

Brother AD-24ESEU AC-adapter (købes separat)

180 dpi printopløsning
12 mm maks. tapebredde
9 mm maks. printhøjde
Manuel kniv
Op til 2 linjer pr. label
Min. 25 mm / maks. 499 mm labellængde

51 standardrammer
10 dekorative rammer
Horisontal / vertikal tekstretning
Gem labels til senere redigering/udskrivning

Tapeudvalg:

Tape fås i 3.5, 6, 9, 12 mm bredde
Brother TZe-tapekassetter
Standard laminerede selvklæbende labels
Neon laminerede selvklæbende labels
Mat laminerede selvklæbende labels
Metallic sølv mat laminerede selvklæbende labels
Ulaminerede selvklæbende labels
Pastelfarvede laminerede selvklæbende labels
Mønstret baggrund laminerede selvklæbende labels
Stofbånd til gaver og dekoration
Stoftape til tøj




