
CUBE 

P-touch CUBE (PT-P300BT)

Stijlvol Bluetooth labelprinter voor het
ontwerpen en printen van labels via uw
Apple en Android smartphone of tablet

•  Ontwerp labels in diverse kleuren en formaten voor gebruik in en om het huis
•  Personaliseer kinderkleding met een naamlabel, eenvoudig aan te brengen met een strijkijzer
•  Print persoonlijke teksten op lint voor geschenken en decoratie
•  Eenvoudig verbinding maken met behulp van uw smartphone of tablet via Bluetooth
•  Gratis P-touch Design&Print app voor het snel en gemakkelijk ontwerpen van labels
•  Veel verschillende templates inbegrepen voor de meest populaire labeltoepassingen

www.brother.nl
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“De Brother P-touch Design&Print app is 
zeer  gemakkelijk in gebruik en maakt het 
ontwerpen van labels tot een leuke activiteit 
waarvan de hele familie kan profiteren!”

De P-touch CUBE is een compacte en stijlvolle labelprinter die via 
Bluetooth verbinding maakt met smartphones en tablets.

Het ontwerpen van labels is mogelijk met behulp van de P-touch 
Design&Print app. Deze app is gratis te downloaden voor iOS 
en Android. U kunt uw creativiteit de vrije loop laten en labels 
ontwerpen in vele kleuren en formaten, voor gebruik in en om 
het huis. Kies uit meer dan 1000 symbolen en emoticons, 23 
lettertypen en 61 kaders om u tekst in te plaatsen.

De gelamineerde labels zijn uiterst duurzaam en kunnen veilig 
worden gebruikt in uw koelkast, vriezer, vaatwasser, tuin, schuur 
en rondom het huis.

Download en probeer de Brother 
P-touch Design&Print app. U krijgt 
daarmee toegang tot vele creatieve 
labeltoepassingen en u kunt zelf 
zien hoe handig de P-touch CUBE 
werkelijk is. Zoek naar ‘P-touch 
Design&Print’ in de app store van uw 
mobiele epparaat.



P-touch labels zijn ideaal voor het labelen van etenswaren opgeslagen in bakken, de inhoud van opslagdozen, het
archief van uw administratie en nog vele andere toepassingen. Tevens zijn ze zeer geschikt om het eigendom aan te
geven van voorwerpen en deze te voorzien van een naam en/of telefoonnummer.
Hieronder enkele voorbeelden van toepassingen waarvoor u P-touch labels kunt gebruiken:

Keuken
• Diepvriesbakken
• Bakken met levensmiddelen
• Flessen
• Zelfgemaakte jam en augurken
• Kruidenpotjes
• Reinigingsmiddelen

Thuiskantoor
• Ringbanden
• USB geheugenstick
• Bestandsmappen
• Adapters, kabels en

aansluitingen
• Bureau items
• Kasten, planken en stellingen
• Archiefdozen voor

bankafschriften en facturen

Opslag
• Opslagboxen voor onder het

bed
• Schoenendozen
• Dozen speelgoed voor kinderen
• Planken van kledingkast
• Opbergladen
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School & identificatie
• Kleding- en textiellabels

(opstrijklabels)
• Schriften en mappen
• Lunchboxen en

drinkbekers
• Elektrische apparaten
• Foto albums
• Opbergdozen

Geschenken & decoratie
• Vlagprikkers
• Naamkaartjes
• Party tasjes
• Cadeau labels
• Inhoud water- of sapkan
• Buffet labels

Garage & tuin
• Gereedschap ordenen
• Opbergbakken voor

benodigdheden zoals schroeven
• Schakelaars
• Elektrisch gereedschap voorzien

van naam en telefoonnummer
• Plantstokken voorzien van

soortnaam
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Brother P-touch labels en 
linten zijn verkrijgbaar in een 
verschillende kleuren en fomaten.

3,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm
 Standaard gelamineerde tape (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 gelamineerde tape - 5 meter

TZe-B31
TZe-C31

 Mat gelamineerde tape  (8 meter / **5 meter)

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

 Metallic gelamineerde tape - 8 meter

TZe-M921 TZe-M931

 Niet-gelamineerde tape - 8 meter

TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231

 Flexibele ID gelamineerde tape - 8 meter

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

 Sterk klevend gelamineerde tape - 8 meter

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

TZe-S621 TZe-S631

 Textieltape - 3 meter

TZe-FA3

 Pastelkleurig gelamineerde tape - 4 meter

TZe-MQE31
TZe-MQ531
TZe-MQF31

 Dessin gelamineerde  tape - 4 meter

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

 Lint - 4 meter

TZe-R231
TZe-R234

TZe-RE234
TZe-RW234
TZe-RN234

Overzicht labels en linten



P-touch CUBE specificaties (PT-P300BT)
Meegeleverd:

Afmeting en gewicht:

11,5 cm (b) x 6,1 cm (d) x 11,5 cm (h)  / 0,38 kg

P-touch CUBE beletteringsysteem (PT-P300BT)
12 mm TZe zwart op wit tapecasette (4 meter)
Gebruikershandleiding

Mobiele applicaties voor smartphones en tablets (iOS/Android)

iOS versie 9 of recenter
Android versie 4.1 of recenter

Vermogen:

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

Aansluitmogelijkheden:

Bluetooth Versie 2.1 + EDR Class 2
MFi gecertificeerd (voor iPod, iPhone en iPad)

Printen (hardware):

Tot 20 mm /seconde

Brother P-touch Design&Print app:

23 lettertypen
1070 symbolen en emoticons

AD-24ES AC-adapter (optioneel)

180 dpi printresolutie
Maximale labelbreedte 12 mm  
Maximale printhoogte 9 mm  
Handmatig snijmechanisme
Maximaal 2 regels per label
Minimale labellengte: 25 mm / maximum labellengte 49,9 cm  

61 standaard kaders
10 sierkaders
Horizontale / verticale tekst
Opslaan van labels op om deze later te bewerken of printen

Tapecassettes:

TZe tape cassettes: 3,5 mm - 12 mm 

De afgebeelde labelvoorbeelden zijn alleen bedoeld voor illustratieve doeleinden. Sommige labels kunnen mogelijk niet worden 
gereproduceerd met dit model. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Zet- en drukfouten voorbehouden.

Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen
Postbus 600, 1180 AP Amstelveen 
Tel: 020 - 545 12 51   Fax: 020 - 643 64 95 
Website: www.brother.nl
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