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P-touch CUBE Plus 

Tvořte štítky pro 
identifikaci  
důležitých položek 
na pracovišti 

P-touch CUBE Plus 

Štítky na 
vyžádání 

Rychlý tisk vysoce kvalitních trvanlivých štítků až do 
šířky 24 mm. 
  
Tisk z PC, Mac, mobilního telefonu a tapetu. 
  
USB a Bluetooth připojení. 

Dobíjení z USB portu počítače, nebo USB 
nabíječkou. 

Kompaktní a přenosný. 

Pomozte udržovat přehled  
na svém pracovišti 
rychlým tiskem trvanlivých  
štítků na vyžádání. 



Mnoho možností návrhů ze  
stolního nebo mobilního 
zařízení 

P-touch CUBE Plus 

• Volně ke stažení od společnosti Brother. 
• Vkládání grafiky jako jsou fotografie a firemní logo. 
• Výběr ze stovek integrovaných klipartů, symbolů a rámečků.  
• Odkaz na text obsažený v souboru Excel nebo CSV, 
 pro snadný tisk více štítků s proměnnými informacemi. 
• USB připojení pro snadné nastavení a dobíjení akumulátoru 

tiskárny.  

Software pro návrh štítků Brother P-touch Editor vám 
poskytne výkonné editační nástroje pro tvorbu ideálního 
štítku pro vaše pracoviště. 

PC a Mac 

• Editace a následný tisk přímo z vašeho mobilního zařízení. 
• K dispozici ke stažení zdarma z obchodu s aplikacemi pro 

vaše mobilním zařízením. 
• Vkládání grafiky jako je firemní logo. 
• Přidání čárových kódů včetně QR kódů. 
• Bluetooth připojení umožňuje neuvěřitelně jednoduché 

nastavení a použití.  

Bezplatná aplikace Brother iPrint & Label připojí 
tiskárnu štítků přes Bluetooth k vašemu chytrému 
telefonu nebo tabletu. Vyzkoušejte si to pomocí 
aplikace QR skeneru na následujících kódech, nebo 
vyhledejte „Brother iPrint & Label“ v obchodě s 
aplikacemi vašeho zařízení. 

Android a iOS 

Součástí dobíjení  
akumulátoru  
z USB 

Napájení bez omezení 

Uvnitř CUBE Plus je malý, ale výkonný 
Li-ion akumulátor, který se dobíjí po připojení k vašemu 
počítači. Pro dobíjení na cestách můžete alternativně 
připojit standardní síťový USB napájecí adaptér. 



Vyberte si 
správnou pásku  
pro konkrétní 
aplikaci 

Kazety Brother TZe jsou dostupné v široké škále šířek, barev a materiálů. Většina štítků 
má laminovaný povrch, který chrání váš text před vlhkostí, 
chemikáliemi, slunečním světlem a extrémní teplotou. Jsou tedy vhodné pro vnitřní i 
venkovní použití. 

Pro dárky nebo řemeslné výrobky používejte barevné pastelové nebo vzorované štítky. 
Prémiové zlaté a stříbrné štítky jsou ideální pro jmenovky a vlastní aplikace na vašem 
pracovišti. Kdekoliv potřebujete označení, vytvoříte štítek P-touch přesně pro vaši 
potřebu. 

Řada páskových kazet 

TZe-211 TZe-221 TZe-231 TZe-241 TZe-251

TZe-111 TZe-121 TZe-131 TZe-141 TZe-151

TZe-421 TZe-431 TZe-441 TZe-451

TZe-521 TZe-531 TZe-541 TZe-551

TZe-611 TZe-621 TZe-631 TZe-641 TZe-651

TZe-631S1

TZe-721 TZe-731 TZe-741 TZe-751

TZe-223 TZe-233 TZe-243 TZe-253

TZe-222 TZe-232 TZe-242 TZe-252

TZe-132

TZe-133

TZe-135 TZe-145

TZe-315 TZe-325 TZe-335 TZe-345 TZe-355

TZe-535 TZe-555

TZe-435

TZe-334 TZe-344 TZe-354

TZe-SE4

TZe-FX211 TZe-FX221 TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX-251

TZe-FX611 TZe-FX621 TZe-FX631 TZe-FX641 TZe-FX651

TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231 TZe-S241 TZe-S251

TZe-S121 TZe-S131 TZe-S141 TZe-S151

TZe-S621 TZe-S631 TZe-S641 TZe-S651

TZe-B31 TZe-B51

TZe-C31 TZe-C51

TZe-M31 (8m)

TZe-MQG35 (5m)

TZe-MQL35 (5m)

TZe-MQP35 (5m)

TZe-M921 TZe-M931 TZe-M951

TZe-FA3 TZe-FA4

TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231 TZe-N241 TZe-N251

TZe-MPSL31

TZe-MPGG31

TZe-MPRG31

TZe-MPPH31

TZe-MQ531

TZe-MQF31

TZe-MQE31

TZe-PR831 TZe-PR851

TZe-PR935 TZe-PR955

Barva textu Barva podkladu 3.5 mm 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 

STANDARDNÍ LAMINOVANÉ - 8 METRŮ 

PLOMBOVACÍ LAMINOVANÁ - 8 METRŮ 

FLEXIBILNÍ LAMINOVANÉ - 8 METRŮ 

EXTRÉMNĚ ADHEZIVNÍ LAMINOVANÉ - 8 METRŮ 

SIGNÁLNÍ LAMINOVANÉ - 5 METRŮ 

MATNÉ LAMINOVANÉ - 8 METRŮ / 5 METRŮ 

METALICKÉ LAMINOVANÉ - 8 METRŮ 

ZAŽEHLOVACÍ - 3 METRY 

NELAMINOVANÉ - 8 METRŮ 

PASTELOVÉ LAMINOVANÉ - 4 METRY 

PRÉMIOVÉ LAMINOVANÉ - 8 METRŮ 
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VZORKOVANÉ LAMINOVANÉ - 4 METRY 

Specifikace 

TISK / MÉDIA 

PŘIPOJENÍ 

NAPÁJENÍ 

ROZMĚRY / HMOTNOST 

OBSAH BALENÍ 

Rozlišení tisku 

Maximální výška tisku 

Maximílní délka tisku 

Šířka štítku 

Maximální rychlost tisku 

Technologie tisku 

Odstřih 

180 dpi (standardně) / 180 x 360 dpi (vysoké rozlišení) 

18 mm 

500 mm 

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

20 mm / sec. 

Termotransferový tisk z TZe páskových kazet 

Automatický plný odstřih 

Bluetooth 

USB 

SPP (profil sériového portu) / MFi certifikace Apple 

Ver 2.0 (full speed) 

Dobíjení 

Akumulátor 

Přes USB kabel z počítačem, nebo USB napájecím adaptérem (není součástí dodávky) 

Integrovaný Li-ion dobíjecí akumulátor 

Hmotnost 

Rozměry 

0,67 kg 

128 mm (š) x 67 mm (h) x 128 mm (v) 

Součásti 

TZe kazeta s laminovanou páskou černý tisk na bílé (4 metry) 

Li-ion akumulátor (integrovaný do tiskárny) 

Mikro USB kabel pro přenos dat a dobíjení akumulátoru 

Dokumentace 

Tiskárna štítků (model PT-P710BT) 



Veveří 102, 616 00 Brno  
Tel. na recepci: 541 426 911  
Tel. na technické oddělení: 541 426 919  
e-mail: tiskarnystitku@brother.cz 

Brother Central and Eastern Europe GmbH  

www.brother.cz/labelling-machines Kontakt: 

Všechny technické údaje jsou správné v době tisku a mohou se změnit. Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries Ltd. 
Značky názvů produktů jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky příslušných společností. 


