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P-touch CUBE Pro Compact fully featured label 
and ribbon printer with USB 
recharging and Bluetooth 
communication

The P-touch CUBE Pro gives you the flexibility to print labels 
up to 36mm in width using your PC or Mac, or from your 
smartphone or tablet using the free desktop and mobile apps.

Produce fully customised labels or ribbons in minutes by 
choosing from a wide variety of tape cassettes in many 
colours, sizes and finishes that give your business a 
professional image.

Key Features:

• Print durable labels in many colours and patterns from 
3.5mm up to 36mm in width 

• Create luxurious satin ribbons with personalised      
messages to attach to gifts and give your customers a 
lasting impression of your company 

• Built-in Bluetooth enables wireless printing from your        
smartphone, tablet, PC or Mac using the free desktop, iOS 
and Android apps 

• Print and recharge at the same time from your computer 
using the USB cable 

• Advanced cutter can print multiple labels joined together in 
a long strip, keeping them in the correct order and easy to 
peel

The beauty of the P-touch CUBE Pro is its ability to work how 
you want, and when you want.

If you prefer to create labels on your desktop computer, use 
P-touch Editor for PC or Mac for virtually unlimited design 
options including text, images, frames and  barcodes. Even link 
to your data in Microsoft Excel* to merge and print many labels 
at once.

However for ultimate convenience connect wirelessly from 
your smartphone or tablet using Bluetooth and use P-touch 
Design&Print 2 app for simple, elegant labelling with many pre-
designed templates available. 

Or if you want full customisation of your labels then use the 
Brother iPrint&Label app to add text and images, change fonts 
and resize objects as you need. Plus easily create barcodes 
including QR codes for customers or staff to scan on their 
mobile device to take them to your website or other  
important information.

Design and print  
labels direct from 
your computer or 
smartphone

(PT-P910BT)

* Only supported on Windows version of P-touch Editor

Kompaktowa drukarka 
etykiet i taśm wstążkowych 
z ładowaniem przez USB 
i komunikacją Bluetooth

Drukarka P-touch CUBE Pro to rozwiązanie umożliwiające 
drukowanie etykiet o szerokości do 36 mm z komputera 
bądź z urządzeń mobilnych (smartfona lub tabletu) przy 
użyciu bezpłatnych aplikacji.

Projektuj etykiety lub wstążki w ciągu kilku minut, 
korzystając z szerokiej gamy taśm dostępnych w wielu 
kolorach, rozmiarach i wykończeniach. Nadadzą 
one Twojej firmie profesjonalny wizerunek.

Projektuj i drukuj 
etykiety bezpośrednio 
z komputera lub 
smartfona

Najważniejsze cechy:

Urok drukarki P-touch CUBE Pro polega na tym, że może ona 
pracować tak, jak chcesz i kiedy chcesz.

Jeśli wolisz tworzyć etykiety na komputerze stacjonarnym, użyj 
aplikacji P-touch Editor dla komputerów PC lub Mac, aby 
uzyskać praktycznie nieograniczone możliwości projektowania, 
w tym dodawanie tekstu, obrazów, ramek i kodów kreskowych. 
Możesz nawet stworzyć łącze do swoich danych zawartych 
w arkuszu programu Microsoft Excel*, a następnie scalić je 
z projektem i wydrukować wiele etykiet jednocześnie.

Jednak aby cieszyć się maksymalną wygodą, połącz model 
PT-P910BT bezprzewodowo ze swoim smartfonem lub 
tabletem za pomocą Bluetooth i skorzystaj z aplikacji P-touch 
Design&Print 2, która umożliwia proste, eleganckie znakowanie 
przy użyciu wielu wstępnie zaprojektowanych szablonów.

A jeśli chcesz mieć możliwość nieograniczonego 
dostosowywania swoich etykiet, skorzystaj z aplikacji Brother 
iPrint&Label, aby móc dodawać tekst i obrazy, zmieniać 
czcionki i rozmiary obiektów według własnych potrzeb.
Co więcej, możesz łatwo tworzyć kody kreskowe, w tym kody 
QR, które klienci lub pracownicy mogą skanować za pomocą 
urządzeń mobilnych, aby przenieść się na Twoją stronę 
internetową lub uzyskać inne ważne informacje.

• Drukuj trwałe etykiety w wielu kolorach i o różnych 
wzorach, o szerokości od 3,5 mm do 36 mm

• Twórz luksusowe satynowe wstążki ze spersonalizowanym 
tekstem, które można doczepić do upominku i sprawić, że 
klienci na długo zapamiętają Twoją firmę

• Technologia Bluetooth umożliwia bezprzewodowe 
drukowanie ze smartfona, tabletu, komputera PC 
lub Mac przy użyciu bezpłatnych aplikacji dla systemów 
iOS i Android

• Jednoczesne ładowanie i drukowanie z komputera za 
pomocą kabla USB

• Zaawansowany obcinak umożliwia drukowanie wielu 
naklejek połączonych w jedną długą taśmę, dzięki czemu 
etykiety są ułożone w odpowiedniej kolejności i są łatwe do 
odklejenia

* Obsługiwane tylko w wersji P-touch Editor dla systemu Windows



Your label printer is only as 
good as the tapes it uses

The Brother P-touch CUBE Pro uses TZe tape cassettes, 
giving you an unrivalled range of choices when it comes 
to your identification needs. Whether you work in an 
office or retail, education or healthcare, hospitality or 
logistics, skilled trades and more, there are hundreds of 
applications for our labels and ribbons.

• Standard labels with various ink and background colour  
combinations including transparent for shop door signage

• Extra-strong adhesive labels for long term durable labelling 
whether indoors or outside

• Premium labels with gold and silver glitter backgrounds ideal 
for staff name badges or hotel signage

• Matt tapes with a non-reflective surface to give a high quality 
finish

• Patterned background labels including silver lace, gold 
geometric and red/white gingham

Tapes available include:

• Pastel labels for a more subtle label
• Metallic silver labels for shelving and signage
• Tamper evident security labels that cannot be reapplied once  

removed – ideal for asset marking
• Highly visible fluorescent labels for important notices
• Flexible ID labels for cable identification
• Iron-on, wash-proof labels for identifying staff workwear or   

children’s clothing

In addition to labels, the P-touch CUBE Plus can also print luxurious satin ribbons for personalising gifts and more.
Visit your local Brother website to see the full range of tapes available.

Twoja drukarka etykiet 
jest tak dobra, jak taśmy,
z którymi pracuje

Dostępne taśmy:

W drukarce Brother P-touch CUBE Pro stosowane są 
kasety z taśmą TZe, co daje Ci niezrównany wybór, który 
zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby w zakresie 
etykietowania. Niezależnie od tego, czy pracujesz w biurze 
czy w handlu detalicznym, w edukacji czy w służbie 
zdrowia, w hotelarstwie czy w logistyce, w sektorze usług 
profesjonalnych czy w innej branży, nasze etykiety i taśmy 
mają setki różnych zastosowań.

• Standardowe etykiety z różnymi kombinacjami kolorów 
nadruku i tła, w tym etykiety przezroczyste do oznaczania 
drzwi sklepowych

• Etykiety z bardzo mocnym klejem do trwałego oznaczania 
na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń

• Etykiety Premium ze złotym i srebrnym brokatowym tłem, 
idealne do tworzenia identyfikatorów imiennych dla 
pracowników lub oznakowania w hotelach

• Taśmy matowe o powierzchni nieodbijającej światła, 
zapewniające wysoką jakość wykończenia

• Etykiety z wzorzystym tłem, w tym w srebrną koronkę, złote 
wzory geometryczne i biało-czerwoną kratkę

Poza etykietami, drukarka P-touch CUBE Plus umożliwia również zadrukowywanie satynowych wstążek 
przeznaczonych do personalizacji prezentów i nie tylko.
Odwiedź lokalną stronę internetową firmy Brother, aby zapoznać się z pełną gamą dostępnych taśm.

• Pastelowe etykiety dla bardziej subtelnych zastosowań
• Metaliczne srebrne etykiety na regały i do oznakowań
• Etykiety zabezpieczające odporne na próby manipulacji, 

których po usunięciu nie można ponownie przykleić - 
idealne do oznaczania środków trwałych

• Dobrze widoczne etykiety fluorescencyjne do umieszczania 
ważnych informacji

• Elastyczne etykiety identyfikacyjne do oznaczania kabli
• Odporne na pranie etykiety do naprasowania umożliwiające 

oznaczanie odzieży roboczej pracowników lub ubrań 
dziecięcych



GENERAL

PRINT

Housing 
Colour

TZe Tape 
Sizes Supported

White

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

Model: PT-P910BT (white)

Windows 7.1 SP1,  
8.1, 10 or later

138 x 94 x  
138mm / 1.06kg

Design and print 
professional labels from 
your PC or Mac including 
logos, symbols, barcodes, 

frames and text

Labels and ribbons are 
available in a wide range 

of colours, sizes and 
materials. Visit your 
Brother website for 

details of the full range

macOS 10.13, 10.14, 
10.15 or later

213 x 128 x  
242mm / 1.64kg

Choose from many 
pre-designed labels on 
your smartphone, edit 
then print! Or create 
simple labels from 

scratch

iOS 12 or later

Create fully 
customised labels 

including logos, symbols, 
barcodes, frames and 
multiple text boxes on 

your smartphone or tablet

Android 5.0 or later

20mm/second 

36mm TZe Black on 
White (4 metres)

Optional PA-BT-003 
(label printer ships with 
a battery installed as 

standard)

360dpi high resolution 
print head for crisp text 

and graphics

PA-BT-003 Li-ion 
battery (pre-installed 
in the label printer)

32mm on 36mm width 
tape cassettes for highly 

visible labels

USB Type A to USB-C

Full and half label 
cutter with easy peel 

function

Quick setup guide
Warranty information
Product safety guide

1 metre

Thermal  
transfer

USB C for printing  
from PC/Mac and  
battery recharging

For printing from 
PC/Mac and 

mobile devices

Li-ion rechargeable. 
Approximately 5 tape  

cassettes can be printed  
from a full charge

Technology

Print Speed

Local
Interface

Print 
Resolution

Rechargeable 
Battery

Bluetooth

Maximum 
Print Height

USB 
Cable

Battery

Cutter 
Type

Documentation 

Maximum
Label Length

OPERATING 
SYSTEMS

APPS AND DESKTOP 
SOFTWARE

WEIGHTS AND  
DIMENSIONS

IN THE BOX

SUPPLIES AND 
ACCESSORIES

Windows

P-touch 
Editor

Without Carton  
(WxDxH) / KG

Label  
Printer

Brother TZe  
tape cassettes

Macintosh

P-touch
Design&Print 2 app

With Carton  
(WxDxH) / KG

Tape 
Cassette

Li-ion Battery

iOS

iPrint&Label 
app

Android

For the latest updated  
operating system support  
visit support.brother.com

Visit support.brother.com or 
your mobile device app store

Specifications

All specifications/information correct at the time of printing and are subject to change. Brother is a registered trademark of Brother Industries Ltd.
Brand product names are registered trademarks or trademarks of their respective companies.

Working with you for a better environment

www.brotherearth.com

At Brother, our green initiative is simple. We strive to take responsibility, act 
respectfully and try to make a positive di�erence to help build a society where 
sustainable development can be achieved. We call this approach Brother Earth.

P-touch CUBE Pro (PT-P910BT)

Specyfikacja

Podjęta przez Brother inicjatywa ekologiczna jest prosta. Staramy się działać 
w sposób odpowiedzialny, dbać o środowisko i wprowadzać pozytywne 
zmiany, które pomogą społeczeństwu osiągnąć zrównoważony rozwój. 
To podejście nazwaliśmy Brother Earth.

Wszystkie specyfikacje/informacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie. Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym 
firmy Brother Industries Ltd. Nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich firm.

DANE OGÓLNE Kolor
obudowy Technologia

Interfejs
lokalny Bluetooth Bateria

Obsługiwane rozmiary 
taśm TZe Prędkość druku

Rozdzielczość
druku

Maksymalna 
wysokość wydruku

Nóż 
obcinający

Maksymalna
długość wydruku

Windows Macintosh iOS Android

P-touch Editor Aplikacja P-touch 
Design&Print 2

Aplikacja
iPrint&Label

DRUKOWANIE

SYSTEMY 
OPERACYJNE

APLIKACJE
I OPROGRAMOWANIE 
DESKTOPOWE

WAGA I WYMIARY

ZAWARTOŚĆ
OPAKOWANIA

MATERIAŁY
EKSPLOATACYJNE
I AKCESORIA

Bez opakowania
(szer. x gł. x wys.) / kg

Z opakowaniem
(szer. x gł. x wys.) / kg

Drukarka etykiet Kaseta z taśmą

Kasety z taśmą 
Brother TZe

Akumulator 
litowo-jonowy

Akumulator Kabel USB Dokumentacja

Biały
Druk

termotransferowy

USB C do drukowania 
z komputera PC/Mac oraz

do ładowania baterii

Do drukowania 
z komputera PC/Mac 
i urządzeń mobilnych

Akumulator litowo-jonowy.
W pełni naładowana bateria 

umożliwia wydrukowanie 
około 5 kaset z taśmą

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

20mm/s

Głowica drukująca
o wysokiej rozdzielczości 

360 dpi zapewniająca 
wyraźny tekst i grafikę

32mm przy użyciu 
kasety z taśmą 

o szerokości 36mm dla 
zapewnienia dobrej 
widoczności etykiet

Pracuje w trybie pełnego 
odcinania lub przecinania 

samej etykiety bez warstwy 
podkładowej z funkcją 

łatwego odklejania

1 metr

Model: PT-P910BT 
(biały)

Taśma TZe 36mm 
TZe Czarny nadruk na 
białym tle (4 metry)

PA-BT-003 Akumulator 
Li-ion (fabrycznie 

zainstalowany w drukarce 
etykiet)

Przejściówka USB
Typu A na USB-C

Skrócona instrukcja instalacji 
Informacje o gwarancji 

Instrukcja bezpieczeństwa 
produktu

Windows 7.1 SP1, 8.1, 
10 lub nowszy

macOS 10.13, 10.14, 
10.15 lub nowszy

138 x 94 x 138mm / 
1.06kg

213 x 128 x 242mm / 
1.64kg

iOS 12 lub nowszy

Projektuj i drukuj 
profesjonalne etykiety 

zawierające logo, 
symbole, kody 

kreskowe, ramki
i tekst z komputera PC 

lub Mac

Wybierz jedną 
z wielu wstępnie 

zaprojektowanych 
etykiet na swoim 

smartfonie, edytuj ją, 
a następnie wydrukuj 

lub twórz proste 
etykiety od podstaw

Etykiety i wstążki są 
dostępne w szerokiej 

gamie kolorów, 
rozmiarów i materiałów. 

Odwiedź stronę 
internetową firmy 

Brother, aby uzyskać 
szczegółowe informacje 
na temat pełnej oferty

Opcjonalny PA-BT-003 
(drukarka etykiet jest 

dostarczana
z zainstalowanym 

akumulatorem
w standardzie)

Twórz w pełni 
spersonalizowane etykiety 
zawierające logo, symbole, 

kody kreskowe, ramki
i kilka pól tekstowych na 
smartfonie lub tablecie

Android 5.0 lub nowszy

Razem na rzecz lepszego środowiska


