
Snel en efficiënt
overzicht creëren
en organiseren
Met de P-touch PT-P710BT 
CUBE Plus labelprinter

www.brother.nl 

Inclusief oplaadbare batterij, USB 
aansluiting en Bluetooth verbinding



Ontwerp labels 
zodat belangrijke 
informatie 
gemakkelijk terug 
te vinden is 

P-touch PT-P710BT
• Print labels tot 24 mm.
• Snel printen met hoge kwaliteit.
• Ondersteunt PC, Mac, 

smartphone en tablet.
• USB aansluiting en Bluetooth 

verbinding.
• Opladen via de USB aansluiting 

van uw computer of via een 
standaard USB adapter.

• Compact en draagbaar.



Vele ontwerp 
mogelijkheden  
vanaf uw PC 
of mobiele 
apparaten

Brother P-touch Editor labelontwerp-software biedt 
geavanceerde mogelijkheden om het ideale label voor 
uw werkplek te ontwerpen en printen.

PC en Mac

Android en iOS
Met de gratis Brother iPrint&Label app maakt u 
verbinding met de labelprinter via de Bluetooth 
verbinding op uw smartphone of tablet.

• Beschikbaar als gratis download vanaf Brother Solutions Center
• Voeg afbeeldingen toe zoals foto’s of een bedrijfslogo’s.
• Honderden ingebouwde cliparts, symbolen en frames om te 

gebruiken.
• Link naar tekst in een Excel of CSV bestand om snel meerdere 

labels met verschillende informatie af te drukken.

• Bewerk en print duurzame labels rechtstreeks vanaf uw mobiele 
apparaat.

• Beschikbaar als gratis download via de app stores.
• Voeg afbeeldingen toe zoals uw bedrijfslogo.
• Gebruik barcodes en QR-codes.
• Zeer eenvoudig verbinding maken en instellen via Bluetooth

De lithium-ion 
batterij wordt 
standaard 
meegeleverd.

Ingebouwde
batterij
De CUBE Plus maakt gebruik 
van een ingebouwde lithium-ion 
batterij die wordt opgeladen als  
deze op uw computer is 
aangesloten. Het is ook mogelijk 
om de batterij op te laden via 
een standaard USB adapter.



Specificaties
Printen
Print technologie Direct thermisch printen met Tze tapecassettes
Print resolutie 180 dpi (standaard) | 180 x 360 dpi (hoge resolutie)
Maximale printsnelheid 20 mm/sec
Labelbreedtes 3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm
Maximale printbreedte 18 mm
Maximale labellengte 50 cm
Snijmechanisme Automatisch snijmechnisme

Verbindingen
USB Versie 2.0 (full speed)
Bluetooth SPP (Serial Port Profile) | Apple MFi gecertificeert

Stroomvoorziening
Batterij Geïntegreerde oplaadbare lithium-ion batterij
Opladen Via USB kabel van computer of USB adapter (niet meegeleverd)

Afmeting en gewicht
Afemeting 128 mm (B) x 67 mm (D) x 128 mm (H)
Gewicht 0,67 kg

Inhoud verpakking
Meegeleverd Labelprinter (PT-P710BT CUBE Plus)

24 mm zwart op wit gelamineerd TZe tape (4 meter)
Li-ion batterij (geïntegreerd in de printer)                                                                
Micro USB kabel voor gegevensoverdracht en het opladen van de batterij
Handleiding
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Zet- en drukfouten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van 
Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven


	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4

