
Design personlige og  
flotte labels samt smukke 
satinbånd. 

brother.dk

Labelprinter  
til labels og  
satinbånd

P-touch CUBE Plus



Skab orden  
i hjemmet og 
personliggør  
dine gaver

Når du først har prøvet Brother P-touch labelprinteren, 
forstår du ikke, hvordan du har kunnet undvære den.  
Brug labels til at organisere dit hjem på et helt nyt niveau. 
Imponér venner og familie med personlige gaver.  
P-touch CUBE Plus er helt uundværlig, hvad enten det er dit 
barns madkasse eller din hjemmelavede marmelade, der har 
brug for en label.

Denne kompakte 
labelprinter til labels 
og satinbånd er 
perfekt til dig og  
din familie



Design og print  
labels direkte  
fra din smartphone

P-touch CUBE Plus forbindes direkte til din smartphone 
ved at vælge labelprinteren fra din Bluetooth-enhed.  
Åbn appen, og begynd at designe dine labels.  
Lynhurtigt og legende let!

Nemt og hurtigt med  
Bluetooth

Hvorfor ikke bruge din smartphone til endnu mere?  
Skab dit eget design i vores gratis P-touch Design&Print-
app. Vælg mellem mange skabeloner, eller design dine 
egne labels. Vælg din foretrukne skrifttype. Tilføj emojis  
og cliart. Sæt ramme omkring teksten.  
Fremtidens opsætning er lige ved hånden.

Gratis Design&Print-app  
til Apple- og Android-enheder

Del de særlige øjeblikke med familien, uanset hvor længe 
det er siden. Udskriv en label med en personlig QR-kode, 
og sæt den på kort og gaver. Når QR-koden scannes på 
telefonen, viser den på magisk vis din særlige familievideo 
eller dine familiefotos. Det bringer smilet frem.

Del minderne. Del glæden.



Fremtidens opmærkning 
er lige ved hånden

De fleste labelprintere bruger meget strøm og kræver 
hyppige batteriskift. Udover udgiften er der også miljø-
påvirkningen at tage hensyn til. P-touch CUBE Plus  
er anderledes. Det kraftige Li-ion-batteri genoplades  
fra din computer eller via USB-oplader ( købes separat ).

Genoplad fra USB.  
Altid klar til print

Hvis du ønsker det, kan P-touch CUBE Plus labelprinteren 
tilsluttes til din computer via USB. Med det gratis P-touch 
Editor-software til labeldesign kan du tilføje mange 
symboler på din label. Blandt andet stregkoder, logoer, 
billeder og rammer. Du vælger selv, om du vil arbejde via 
app eller computer.

Flere designmuligheder  
fra din PC eller Mac

Har du brug for labels til opbevaringsglas i køkkenet? 
Skabe orden i redskabsskuret eller drivhuset? Eller 
satinbånd til gaveindpakning? Du kan tage P-touch CUBE 
Plus med rundt i huset eller haven og bruge den dér, hvor 
der er behov for det.

Personligt print, inde eller ude

Du har altid din smartphone med dig. Så du kan designe 
dine labels, mens du drikker kaffe på en café. Når du 
kommer hjem, tilslutter du din mobil til din labelprinter, 
vælger din label og udskriver den.

Design dine labels dér,  
hvor du ønsker det



Fås i mange farver og bredder med et slidstærkt 
toplag, som gør dem modstandsdygtige over for:

Laminerede labels

God til gaver, begivenheder og bryllupsgaver  
med elegant og luksuriøs finish

• Vælg mellem sort på glimtende guld eller 
hvid på glimtende sølv

• Lamineret og ekstremt slidstærk ved daglig 
brug

Labels med glimtende sølv eller guld

Slip kreativiteten 
løs med vores 
labels og 
satinbånd

Vælg mellem mange forskellige stilfulde og farverige 
labels og satinbånd med en bredde på op til 24 mm:  
Labels i pastelfarver med mønstret baggrund eller  
med glimtende baggrund i guld og sølv. Imponér med 
 eksklusivt satinbånd i vinrødt og marineblåt eller 
praktiske stoflabels, der kan stryges på børnenes tøj 
– der findes en label eller et bånd til ethvert behov!

Vælg mellem over 100 forskellige 
labels og satinbånd

• Vand

• Kemikalier

• Kulde

• Varme

• Slid

• Sollys



Ideel i hjemmet og fås i fire forskellige mønstre:

Mønstrede labels

• Sort tekst på 
lyserøde hjerter

• Sort tekst på sølv 
blondemønster

• Sort tekst på  
guldmønster

• Sort tekst på 
rødternet

Mat lamineret overflade reducerer genskin 

• Nemmere at læse i skarpt lys

• Fås i sølv, transparent, limegrøn, pink  
og grå

Matte labels

Giv gaver til familie og venner et personligt touch 

• Fås i flere farver, bl.a. marineblå, vinrød,  
lyserød og hvid

• Har en eksklusiv satinfinish

Satinbånd

Perfekt til skoleuniformer, sportsudstyr og tøj  
til skole- og børnehavebørn  

• Blå på hvid label

• Det særlige klæbemiddel aktiveres  
ved opvarmning med strygejern

Stoflabels til at stryge på



Specifikationer

Printeroplysninger

Modelnummer

Udskrivning / Medier

Printteknologi

Printopløsning

Maksimal udskrivningshastighed

Labelbredder

Maksimal printhøjde

Maksimal labellængde

Kniv

Direkte termisk print med TZe tapekassetter

180 dpi ( standard ) | 180 x 360 dpi ( høj opløsning )

20 mm pr. sekund

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

18 mm

500 mm

Automatisk kniv

Tilslutbarhed

USB

Bluetooth

Ver. 2.0 ( fuld hastighed )

SPP ( Serial Port Profile ) | Apple MFi-certificering

Batteri

Opladning

Integreret Li-ion batteri ( genopladeligt )

Ekstern AC-adapter gør printeren utrolig kompakt

Strøm

Dimensioner

Vægt

128 mm ( B ) x 67 mm ( D ) x 128 mm ( H )

0,67 kg

Dimensioner og vægt

Medfølger i kassen

Indeholder: CUBE Plus labelprinter ( Modelnummer: PT-P710BTH )

24 mm sort på hvid lamineret TZe-tape ( 4 meter )

Li-ion batteri ( integreret i printeren )

Micro USB-kabel til dataoverførsel og genopladning af batteri

Dokumentation

PT-P710BTH
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