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Inclusief oplaadbare batterij +
USB & Bluetooth aansluitingen

Print labels
op maat

P-touch CUBE Plus
Print snel duurzame labels op maat en
hou zo uw werkplek georganiseerd.

Print kwalitatieve labels tot 24mm breed
Werkt met uw PC, Mac, smartphone & tablet
USB en Bluetooth aansluitingen
Oplaadbaar via de USB-poort van uw computer
of via een USB-lader
Compact en draagbaar

Diverse mogelijkheden om
labels te ontwerpen vanaf de
computer of een mobiel toestel

P-touch CUBE Plus

PC & Mac
De Brother P-Touch Editor labeldesign software geeft u
krachtige tools om het ideale label voor uw kantoor te
ontwerpen.

•
•
•
•

Beschikbaar als gratis download
Voeg afbeeldingen toe, zoals een foto of een bedrijfslogo
Bevat honderden clipart afbeeldingen, symbolen en kaders
Link naar tekst in een Excel of .csv bestand om meerdere
labels met verschilllende informatie te printen
• Gebruik de USB-aansluiting om de labelprinter vlot te
configureren en om de batterij op te laden

Android & iOS
De gratis Brother iPrint&Label app maakt verbinding
met uw labelprinter via de Bluetoothverbinding van
uw smartphone of tablet. Probeer het nu: scan de
onderstaande QR-codes of zoek 'Brother iPrint&Label'
in de app store van uw mobiel toesel.

•
•
•
•
•

Bewerk en print labels rechtstreeks vanaf uw mobiel toestel
Beschikbaar als gratis download in uw app store
Voeg afbeeldingen toe zoals een bedrijfslogo
Voeg barcodes en QR-codes toe
Eenvoudig te configureren en gebruiken via Bluetooth

Onbegrensde power
Binnenin de CUBE Plus zit een kleine maar krachtige
li-ion batterij, die oplaadt wanneer deze aangesloten is
op uw computer. U kan eveneens een standaard USB
lader gebruiken voor herlaadbeurten onderweg.

Batterij opladen via
USB is standaard
ingebrepen.

Specificaties

Afdrukken
Afdruktechnologie

Direct thermisch afdrukken met TZe tapecassettes

Afdrukresolutie

180dpi (standaard) | 180 x 360dpi (hoge resolutie)

Max. afdruksnelheid

20mm / seconde

Labelbreedtes

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

Max. afdrukhoogte

18mm

Max. afdruklengte

500mm

Snijeenheid

Automatische "full cutter"

Connectiviteit
USB

Ver 2.0 (full speed)

Bluetooth

SPP (Serial Port Profile) | Apple MFi certified

Voeding
Batterij

Geïntegreerde li-ion oplaadbare batterij

Opladen

Met een USB-kabel vanaf de computer of met een USB stroomadapter (niet meegeleverd)

Afmetingen & gewicht
Afmetingen

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

Gewicht

0,67kg

In de doos
Inhoud

Labelprinter (Modelnummer: PT-P710BT)
24mm zwart op wit gelamineerde TZe tape (4 meter)
Li-ion batterij (geïntegreerd in de printer)
Micro USB-kabel voor dataoverdracht en om de batterij op te laden
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