
CUBE 

De stijlvolle Bluetooth home labelprinter 
Ontwerp en print labels met uw 
Apple en Android smartphone/tablet

•  Ontwerp labels in veel verschillende kleuren en breedtes voor thuisgebruik
•  Identificeer de kledij van uw kinderen met naamlabels die u al strijkend makkelijk bevestigt
•  Print gepersonaliseerde boodschappen op stoflinten voor geschenken of speciale gelegenheden
•  Eenvoudige configuratie via de Bluetoothverbinding van uw smartphone of tablet
•  Snel en makkelijk labels ontwerpen met de gratis P-touch Design & Print app
•  Veel sjablonen beschikbaar voor populaire labeltoepassingen

www.brother.be



CUBE 

“De Brother P-touch Design & Print app is 
bijzonder gebruiksvriendelijk. Het ontwerpen 
van labels is niet enkel nuttig, maar ook een 
leuke ervaring voor het hele gezin!”

De P-touch CUBE is een compacte en stijlvolle labelprinter die u via 
Bluetooth verbindt met uw smartphones en tablet.

Labels ontwerpen doet u met de P-touch Design&Print app die gratis 
beschikbaar is voor iOS en Android. Laat uw creativiteit de vrije loop met 
een groot aanbod aan kleuren en breedtes. Personaliseer uw labels met 
meer dan 1000 symbolen en emoticons, 23 lettertypes en 61 kaders.

De gelamineerde labels zijn bijzonder duurzaam. U gebruikt ze zonder 
problemen in uw koelkast/vriezer, vaatwasmachine, tuin, schuur, of waar 
dan ook bij u thuis.

Download de gratis Brother P-touch 
Design&Print app en ontdek zelf hoe 
makkelijk u labelt met de P-touch CUBE. 
De app bevat alle opties om uw labels 
creatief vorm te geven.

Zoek simpelweg naar “Design&Print” in 
de app store van uw toestel.



P-touch labels zijn perfect geschikt om de inhoud of eigenaar van items te tonen. Hieronder vindt u een aantal 
voorbeelden van P-touch labeltoepassingen bij u thuis.

Keuken
•  Koelkast en vriezer
•  Bewaardozen
•  Potten
•  Flessen
•  Kruidenrekjes
•  Planken voor 

schoonmaakproducten

Thuiskantoor
•  Kaften en mappen
•  USB-sticks
•  Dossiermappen
•  Adapters en kabels
•  Bureaus
•  Planken en kasten
•  Archiefdozen

Opslag
•  Schoendozen
•  Speelgoeddozen
•  Planken in de kleerkast
•  Laden
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School
•  Kledij (opstrijkbare labels)
•  Schoolspullen
•  Brooddozen en 

drinkflessen
•  Rekenmachines & 

elektronisch materiaal
•  Fotoalbums
•  Kaften en mappen

Geschenken en feesten
•  Decoratievlaggetjes
•  Naamkaartjes voor 

tafelschikking
•  Verpakkingen / zakjes
•  Gepersonaliseerde 

boodschappen
•  Drankautomaten / taps
•  Buffet

Garage en tuin
•  Organisatie van 

gereedschap
•  Afmetingen van 

schroeven, pluggen, ...
•  Schakelaars en 

zekeringen
•  Elektrisch 

werkgereedschap
•  Meterkasten
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Brother P-touch labels zijn 
beschikbaar in verschillende 
kleuren en afmetingen.

3,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm
 Standaard gelamineerd 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

 Fluorescerend gelamineerd - 5 meter

TZe-B31
TZe-C31

 Mat gelamineerd - 8 meter / ** 5 meter

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

 Mat zilver gelamineerd - 8 meter

TZe-M921 TZe-M931

 Niet gelamineerd - 8 meter

TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231

 Flexibel gelamineerd - 8 meter

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

 Extra klevend gelamineerd - 8 meter

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

TZe-S621 TZe-S631

 Opstrijkbare textieltape - 3 meter

TZe-FA3

 Pastel gelamineerd - 4 meter

TZe-MQE31
TZe-MQ531
TZe-MQF31

 Patroon gelamineerd - 4 meter

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

 Stoflinten - 4 meter

TZe-R231
TZe-R234
TZe-RE34
TZe-RW34
TZe-RN34

Gids voor tapes en linten



P-touch CUBE Specificaties
In de doos

Afmetingen en gewicht

Afmetingen: 115 (b) x 61 (d) x 115 (h) mm
Gewicht: 0,38 kg 

Brother International Belgium nv/sa

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. De 
merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handels-
merken van hun respectievelijke eigenaars.
Verantwoordelijk uitgever : Brother International Belgium nv/sa 

www.brother.be - info@brother.be 
't Hofveld 8 - 1702 Groot-Bijgaarden

Contact:

P-TOUCH CUBE labelprinter (PT-P300BT)
12mm TZe zwart-op-wit tape (4m)
Gebruikershandleiding

Ondersteunde besturingssystemen

iOS versie 9 of hoger
Android versie 4.1 of hoger

Voeding

6 x AAA (LR03) alkaline / HR03 NiMH oplaadbare batterijen

Connectiviteit

Bluetooth Ver 2.1 + EDR Class 2
Apple MFi gecertificeerd

Labels afdrukken

Afdruksnelheid tot 20mm/seconde

Brother P-touch Design&Print app

23 Brother lettertypes
1070 symbolen en emoticons

Brother AD-24ES AC adapter (optioneel beschikbaar)

180dpi afdrukresolutie
12mm maximale tapebreedte
9mm maximale afdrukhoogte
Handmatig snijmechanisme
Maximaal 2 regels per label
Minimum 25mm / Maximum 499mm labellengte

51 standaard kaders
10 decoratieve kaders
Horizontale / verticale tekstrichting
Bewaar labels om ze later te bewerken en af te drukken

Ondersteunde Brother TZe-tapes

Tapebreedtes: 3,5, 6, 9, 12mm
Tapesoorten: zie gids op vorige pagina

 Made for iPhone,” “Made for iPad,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the”
 developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory
.with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance

.iPhone, iPad and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries

.The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Brother Industries, Ltd. is used under license

.All specifications correct at time of printing. Brother is a registered trademark of Brother Industries Ltd. Brand product names are registered trademarks or trademarks of their respective companies


