
CUBE 

Štýlová domáca tlačiareň štítkov s Bluetooth 
rozhraním, umožňuje navrhovať a tlačiť 
štítky priamo zo smartfónu, či tabletu.
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•  vytvárajte štítky rôznych farieb a veľkostí 
•  označte deťom oblečenie pomocou nažehľovacích menoviek 
•  potlačte textilné pásky na ozdobenie darčekov a na rôzne iné príležitosti 
•  jednoduché pripojenie tabletu alebo smartfónu prostredníctvom Bluetooth pripojenia k tlačiarni
•  šikovná aplikácia na jednoduchú a rýchlu tvorbu a tlač štítkov P-touch Design & Print zdarma 
•  množstvo nainštalovaných šablón pre bežnú tlač štítkov 

www.brother.sk



Špecifikácie P-touch CUBE
Obsah balenia:

Rozmery a hmotnosť:

rozmery: 115 (š) x 61 (h) x 115 (v)
hmotnosť: 0.38 kg 

Všetky špecifikácie pri vydaní sú správne, Brother je registrovaná ochranná známka pre Brother Industries 
Ltd.

Všetky názvy produktov sú registrované ochranné známky alebo prislúchajú daným spoločnostiam.

Zmeny a chyby vyhradené. Obrázky štítkov majú len ilustračný charakter.

E&OE.

Bratislavská 83
Budova JŠ servis
902 01 Pezinok
Tel.: +421 33 6406761

Brother

Kontakt:

tlačiareň štítkov P-TOUCH CUBE  (PT-P300BT)
kazeta s 12mm TZe páskou čierna na bielej (4m)
dokumentácia

Kompatibilita OS: 

iOS verzia 9 alebo višší
Android verzia 4.1 alebo vyšší

Napájanie:

6 x AAA (LR03) alkalické / HR03 NiMH dobíjateľné batérie

Pripojiteľnosť:

Bluetooth Ver 2.1 + EDR Class 2
certifikát pre Apple MFi

Vlastnosti tlačiarne:

rýchlosť tlače až  20 mm/s

Možnosti aplikácie Brother P-touch Design & Print :

23 fontov Brother
1070 symbolov a emotikonov

12_16_V1

voliteľný AC adptér Brother AD-24ES (dodávaný zvlášť)

rozlíšenie tlače 180 dpi
maximálna šírka pásky 12 mm
maximálna výška tlače 9 mm
manuálny orezávač
max. 2 riadky na štítok
dĺžka štítka minimálne 25 mm / maximálne 499 mm 

51 štandardných rámčekov
10 dekoratívnych rámčekov
horizontálna / vertikálna tlač 
pamäť pre ukladanie štítkov pre budúcu úpravu, alebo opakovanú tlač štítkov

Dostupné pásky:

šírky : 3,5; 6; 9; 12 mm
Brother TZe pásky ponúkajú:
štandardné laminované samolepiace štítky
fluorescentné laminované samolepiace štítky
matné laminované samolepiace štítky
metalické strieborné matné laminované štítky
nelaminované samolepiace štítky
laminované samolepiace štítky pastelových farieb
vzorované laminované samolepiace štítky
textilné pásky na dekoráciu a darčeky
nažehľovacie štítky



3,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm

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

TZe-B31
TZe-C31

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

TZe-M921 TZe-M931

TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231

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

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

TZe-S621 TZe-S631

TZe-FA3

TZe-MQE31
TZe-MQ531
TZe-MQF31

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

TZe-R231
TZe-R234

TZe-RE234
TZe-RW234
TZe-RN234

CUBE 

Brother P-touch štítky a pásky sú 
dostupné v širokej škále farieb a 
veľkostí.

Prehľad štítkov a pások

Štandardné (laminované) (8 metrov / *4 metre)

Fluorescentné laminované (5 metrov)

Matné laminované (8 metrov / **5 metrov

Matné strieborné laminované (8 metrov)

Nelaminované (8 metrov)

Flexibilné - ID laminované (8 metrov)

Silne priľnavé laminované (8 metrov)

Nažehľovacia (3 metre)

Pastelové laminované (4 metre)

Vzorované laminované (4 metre)

Textilné (4 metre)



CUBE 

“Brother Design&Print je veľmi jednoduchá 
aplikácia na tvorbu dekoratívnych štítkov.  Tlač 
štítkov sa s aplikáciou Brother Design&Print 
stane zábavnou aktivitou pre celú rodinu.!”

Brother P-touch CUBE štýlová tlačiareň štítkov kompaktných rozmerov, 
ktorú jednoducho pripojíte k smartfónom a tabletom v domácnosti 
prostredníctvom Bluetooth.

Štítky je možné vytvoriť a upraviť pomocou aplikácie P-touch 
Design&Print, ktorá je voľne dostupná pre operačný systém iOS aj 
Android. Aplikácia umožňuje navrhnúť štítky rôznych farieb a veľkostí, 
presne také aké potrebujete v domácnosti. Na zdôraznenie jedinečnosti 
štítkov je nainštalovaných viac než 1000 symbolov a emotikonov a 61 
rámčekov.

Zalaminované štítky sú extrémne odolné a môžu byť bezpečne nalepené 
na predmetoch umiestnených v chladničke či mrazničke, na záhrade a 
kdekoľvek v domácnosti, dokonca aj v umývačke riadu.

Stiahnite si aplikáciu Brother P-touch 
Design&Print a vyskúšajte si možnosti 
ktoré ponúka, aby ste zistili aká užitočná 
tlačiareň štítkov P-touch CUBE pre  Vás 
môže byť... Stačí vyhľdať “Design&Print” 
v obchode s aplikáciami na Vašom 
smartfóne či tablete...



Štítky P-touch sú ideálne pre označenie rôznych vecí v domácnosti ako sú zaváraniny, dózy, pre označenie obsahu 
rôznych uskladnených krabíc, alebo napr. pre označenie vlastníka predmetu (meno, priezvisko, tel. číslo) . Nižšie sú 
uvedené rôzne príklady použitia štítkov P-touch v domácnosti

Kuchyňa
•  veci uložené v chladničke/

mrazničke
•  dózy na potraviny
•  fľaše, zaváraniny
•  koreničky
•  police

Kancelária
•  karisbloky
•  USB kľúče
•  menovky používané v 

prípade straty batožiny
•  zakladače
•  AC adaptéry, sieťové kábly
•  označenie počítačov
•  police
•  krabice pre archiváciu 

dokumentov

Skladovanie

•  krabice od topánok
•  zásuvky na hračky pre deti
•  obsah krabíc
•  police



CUBE 

Škola / Označenie
•  menovky na oblečení 

(nažehľovacie)
•  školské potreby
•  desiatové krabičky a fľaše
•  elektrické zariadenia
•  fotoalbumy
•  úložné boxy

Darčeky / Zábava / Párty

•  menovky
•  párty balíčky
•  darčeky
•  označenie jedla a nápojov 

na bufetových stoloch 

Garáž / Záhrada

•  organizácia náradia 
(označenie umiestnenia 
náradia)

•  nástroje (skrutkovače/
klince)

•  vypínače a poistkové 
skrine

•  zásobníky
•  menovky na elektrickom 

náradí
•  označenie rastlín v 


