Genopladelig labelprinter
med Bluetooth-tilslutning
P-touch CUBE Pro (PT-P910BT)
www.brother.dk/cube

P-touch CUBE Pro
(PT-P910BT)

Kompakt og funktionsrig
labelprinter med indbygget
genopladeligt batteri og
Bluetooth
P-touch CUBE Pro giver dig fleksibiliteten til at printe labels i
op til 36 mm bredde ved hjælp af din PC/Mac eller din
smartphone/tablet ved brug af Brothers gratis label-apps.
Fremstil skræddersyede labels eller satinbånd på få minutter.
Der er en bred vifte af farver, mønstre og effekter at vælge
imellem, som kan tilføre et professionelt udtryk.

Funktioner:

Design og print
labels direkte fra din
computer eller
smartphone

• Print holdbare labels i mange farver og mønstre fra 3,5 og
op til 36 mm bredde
• Skab eksklusive satinbånd med personlige beskeder, du
kan bruge som gavebånd.
• Den indbyggede Bluetooth gør det muligt at printe trådløst
fra din smartphone, tablet, PC eller Mac ved hjælp af gratis
iOS- og Android-apps

Fordelen ved P-touch CUBE Pro er, at du kan printe hvor og
når, du vil.
Hvis du foretrækker at skabe labels på din computer, så brug
P-touch Editor-softwaren til PC eller Mac og få næsten
ubegrænsede designmuligheder, inkl. tekst, billeder, rammer og
stregkoder. Du kan også linke til din data i Microsoft Excel* for
at samle og printe mange labels på en gang.
Skal det være så nemt som muligt, så tilslut trådløst fra din
smartphone eller tablet via Bluetooth og brug P-touch
Design&Print 2"-appen for enkel og elegant opmærkning med
mange foruddefinerede skabeloner.
Hvis du ønsker at sætte et personligt præg på dine labels, så
brug Brother iPrint&Label-appen til at tilføje tekst og billeder,
ændre fonte og ændre størrelsen på de elementer, du har
behov for. Desuden er det nemt at skabe stregkoder samt
QR-koder, som kunder eller medarbejdere kan scanne på deres
mobile enheder, og derefter bllive ledt hen til jeres hjemmeside
eller anden vigtig information.

* Understøttes kun på Windows' version af P-touch Editor

• Print, og genoplad på samme tid fra din computer ved
hjælp af USB-kablet
• Den avancerede kniv gør dig i stand til at printe mange
labels på én gang, i den rigtige rækkefølge, og gør dem
nemme at pille af bagpapiret

Din labelprinter er kun så
god som den tape, den
bruger

Brother P-touch CUBE Pro bruger TZe-tape, hvilket giver
dig en bred vifte af valgmuligheder, når du skal producere
labels til din virksomhed. Uanset om du arbejder på
kontor, i butik, med uddannelse, sundhed, gæstehåndtering, lager og logistik eller andet, så er der hundredevis af funktioner, som du kan bruge til at fremstille
skræddersyede labels og satinbånd.

P-touch CUBE Pro anvender følgende tape:
• TZe-tape med forskellige tekst- og baggrundsfarve
kombinationer inkl. transparent baggrund til f.eks.
opmærkning på glasdøre.
• Stærkt klæbende lamineret tape til ekstra holdbare labels, der
kan bruges udendørs såvel som indendørs
• Glimtende lamineret tape i guld og sølv, der f. eks. kan bruges
til navneskilte og opmærkning af eksklusive produkter
• Mat tape med anti-reflekterende overflade
• Mønstret tape med sølvblonder, guldmønster eller røde tern

• Pastelfarvede tape for et afdæmpet udtryk
• Metallic sølv tape til opmærkning af hylder og til skiltning
• Sikkerhedstape, der ikke kan klæbes på igen, hvis først det er
fjernet – ideel til opmærkning af værdigenstande
• Iøjnefaldende neontape til vigtig information
• Flexi-ID tape til opmærkning af kabler
• Vaskbar stoftape til påstrygning i børnetøj og til opmærkning af
arbejdsuniformer

Udover labels kan P-touch CUBE Pro også printe på elegante satinbånd til kreative projekter og personlig gaveindpakning.
Se det store udvalg af tape og satinbånd på brother.dk/cube

Specifikationer
P-touch CUBE Pro (PT-P910BT)

GENEREL

PRINT

OPERATIVSYSTEMER
Få seneste opdaterede
informationer på
support.brother.com

APPS OG SOFTWARE
Se mere på
support.brother.com eller der,
hvor du henter dine apps

VÆGT OG
DIMENSIONER

I KASSEN MEDFØLGER

FORBRUGSSTOFFER
OG TILBEHØR

Teknologi

Farve

Lokal
Interface

Bluetooth

Batteri

Til print fra
PC/Mac og
mobile enheder

Genopladeligt Li-ion
batteri.
Ca. 5 tapekassetter kan
printes på en fuld
opladning

Hvid

Termo transfer

USB C til print fra
PC/Mac og
opladning af batteri

TZe-tape
størrelser

Printhastighed

Printopløsning

Maksimal
printhøjde

3.5, 6, 9, 12,
18, 24, 36 mm

20 mm/sekund

360 dpi opløsning for
skarp og tydelig tekst
og grafik

32 mm på 36 mm bred
tape for tydelige labels

Windows

Macintosh

iOS

Android

Windows 7.1 SP1,
8.1, 10 eller senere

macOS 10.13, 10.14,
10.15 eller senesre

iOS 12 eller senere

Android 5.0 eller senere

P-touch
Editor

P-touch
Design&Print 2-app

iPrint&Label-app

Design og print
professionelle labels fra
din PC eller Mac inkl.
logoer, symboler,
stregkoder, rammer og
tekst

Vælg mellem mange
labelskabeloner på din
smartphone, redigér og
print! Eller design enkle
labels fra bunden

Design skræddersyede
labels med logo,
symboler, stregkoder,
rammer og op til flere
tekstbokse på din
smartphone eller tablet

Uden kasse
(BxDxH) / KG

Med kasse
(BxDxH) / KG

138 x 94 x
138 mm / 1,06 kg

213 x 128 x
242 mm / 1,64 kg

Labelprinter

Tapekassette

Model: PT-P910BT (hvid)

36 mm TZe-tape
sort på hvid (4 meter)

Brother TZe-tape

Li-ion batteri

Labels og satinbånd fås i
en bred vifte af farver,
størrelser og materialer.
Besøg vores hjemmeside
for mere information

PA-BT-003
(labelprinteren leveres
med et batteri installeret
som standard)

Kniv

Hel- og
halvklipfunktion med
labelaftagning

Genopladeligt batteri

USB-kabel

Dokumentation

PA-BT-003 Li-ion
batteri (indbygget i
labelprinteren)

USB Type A til USB-C

Guide til hurtig opsætning
Produktsikkerhedguide

Maksimal
labellængde

1 meter

Sammen kan vi skabe et bedre miljø
Hos Brother er vores grønne initiativ enkelt. Vi bestræber os på at tage
ansvar, agere med respekt og forsøge at gøre en positiv forskel i arbejdet
for at bygge et samfund, hvor vi kan opnå en bæredygtig udvikling.
Vi kalder det Brother Earth.

www.brotherearth.com

Alle specifikationer er korrekte på det tidspunkt denne flyer er trykt, og der tages forbehold for trykfejl. Brother er et registreret varemærke hos
Brother Industries Ltd. Brand produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker hos deres respektive virksomheder.

