
CUBE 

Stilren Bluetooth-ansluten märkmaskin för 
hemmet. Skapa och skriv ut etiketter 
via din Apple eller Android-kompatibla 
smartphone/surfplatta

•  Skapa etiketter i en mängd olika färger och bredder, för användning i hemmet
•  Identifiera barnens kläder med lättapplicerade och påstrykningsbara etiketter
•  Skriv ut satinband med personliga meddelanden, för gåvor och andra högtider
•  Enkel installation via Bluetooth-anslutning i din smartphone eller surfplatta
•  Gratis P-touch Design & Print app - skapa etiketter på ett snabbt och enkelt sätt
•  Fler mallar ingår, för populära märkningsuppgifter

www.brother.se



CUBE 

“Brother P-touch Design & Print app är enkel 
att använda och gör det roligt att skapa 
etiketter, en bra och praktisk aktivititet för hela 
familjen!”

P-touch CUBE är en kompakt och stilren märkmaskin som du, sömlöst, 
kan ansluta till familjens smartphones och surfplattor via Bluetooth. 

Redigera etiketter med P-touch Design&Print appen – gratis för 
nedladdning för iOS och Android - släpp loss kreativiteten och 
skapa etiketter i en mängd olika färger och storlekar, för alla 
användningsområden i hemmet. Välj mellan över 1 000 symboler och 
emojis, 23 teckensnitt och 61 ramar för att lägga till, tillsammans med din 
texter. 

De laminerade etiketterna är extremt hållbara och kan säkert användas i 
kylskåpet och frysen, diskmaskinen, i trädgården, slkjulet och runt om i 
hemmet.

Ladda ner och prova Brother P-touch 
Design&Print appen nu, för att se alla 
kreativa märkningsuppgifter som finns 
och för att se hur praktisk P-touch 
CUBE är. Sök efter “Design&Print” i app 
store för din mobila enhet.



P-touch etiketter är idealiska för att visa innehållet i artiklar (livsmedel/dryck som är förvarad i behållare, innehåll i lådor, 
arkiverade dokument etc), eller vem som äger vad (med kontaktuppgifter såsom namn och telefonnummer). Här är 
några exempel på hur man kan använda P-touch etiketter i hemmet.

Kök
•  Förvaring för livsmedel/

frys
•  Matlådor
•  Burkar
•  Hemmagjord sylt och 

inlagda grönsaker
•  Kryddburkar
•  Hyllor under diskbänken 

för rengöring av produkter

Hemmakontor
•  Pärmar
•  USB-sticka
•  Identifiering
•  Utrustning med 

kontaktuppgifter
•  Arkivmappar
•  Strömadaptrar, ledningar 

och kablar
•  Märkning av skrivbord
•  Vägg och skåp
•  Hyllor
•  Arkivera lådor med 

kontoutdrag/fakturor

Förvaring
•  Förvaring under sängen
•  Skolådor
•  Leksakslådor
•  Garberobshyllor
•  Byråer för förvaring



CUBE 

Skola / Identifiering
•  Märkning av kläder 

(påstrykningsbar tape)
•  Skolutrustning
•  Lunchlådor och flaskor an
•  Teknik- och 

elektronikartiklar
•  Fotoalbum
•  Förvaringslådor

Presenter / Underhållning / Kalas
•  Livsmedelsmärkning
•  Namnkort
•  Partypåsar
•  Presentlappar
•  Innehåll i dryckesbehållare
•  Märkning av innehåll i 

bufféer (smörgåsfyllning 
osv)

Garage / Trädgård
•  Organisera verktygen
•  Hårdvara (skruvar/spikar 

m.m.)
•  Strömbrytare och 

säkringsskåp
•  Förvaringslådor
•  Elverktyg med namn/

nummer
•  Märkning av 

anläggningsspakar 
för identifiering av 
anläggningar.
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Brother P-touch taper och 
satinband finns i en mängd olika 
färger och storlekar.

3.5 mm 6 mm 9 mm 12 mm
 Standard (laminerad) (8 m / *4 m)

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

 Fluorescerande laminerad (5 m)

TZe-B31
TZe-C31

 Matt laminerad (8 m / **5 m)

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

 Matt silver laminerad (8 m)

TZe-M921 TZe-M931

 Olaminerad (8 m)

TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231

 Flexibel ID-tape laminerad – för lindning runt kablar (8 m)

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

 Tape med stark fäsrförmåga laminerad (8 m)

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

TZe-S621 TZe-S631

 Påstrykningsbar tygtape – stryk på bomullskläder (3 m)

TZe-FA3

 Pastellfärgad laminerad (4 m)

TZe-MQE31
TZe-MQ531
TZe-MQF31

 Mönstrad bakgrund laminerad (4 m)

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

 Satinband (4 m)

TZe-R231
TZe-R234
TZe-RE34
TZe-RW34
TZe-RN34

Översikt för taper och satinband



P-touch CUBE specifikationer
Ingår:

Mått och vikt:

Mått: 115 (b) x 61 (d) x 115 (h)
Vikt: 380 g 

 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries Ltd.

Produkternas varunamn är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag. Bilder på 
etiketter är endast för illustration och vissa aspekter är kanske inte konsekventa på denna modell.

Produktspecifikationer kan komma att ändras.

Hulda Lindgrens Gata 6B
421 31 Västra Frölunda 
Tel: 031-734 12 00 Fax: 031-734 12 50 
Hemsida: www.brother.se

Brother Sverige

Kontakt:

P-TOUCH CUBE märkmaskin (PT-P300BT)
12 mm TZe svart på vit tape (4 m)
Bruksanvisning

Operativsystem: 

iOS version 9.0 eller senare
Android version 4.1 eller senare

Strömkälla:

6 x AAA (LR03) alkaliska batterier / HR03 NiMH laddningsbara batterier

Anslutning:

Bluetooth Ver 2.1 + EDR Class 2
Apple MFi certifierad

Utskrift (hårdvara):

Upp till 20 mm/sekund i utskriftshastighet

Brother P-touch Design&Print app:

23 Brother teckensnitt ingår
1 070 symboer och emojis
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Brother AD-24ES strömadapter som tillval (köpes separat)

180 dpi i utskriftsupplösning
12 mm i max. tape bredd
9 mm i max. utskriftshöjd
Manuell kniv
Max. 2 rader per etikett
Minimum 25 mm / Max. 499 mm i etikettlängd

51 standard ramar
10 dekorativa ramar
Horizontella / vertikala textriktningar
Spara etiketter för framtida redigeringar/utskrifter

Förbrukning:

Tapebredder 3.5, 6, 9, 12 mm
Brother TZe tape
Standard laminerade etiketter med vidhäftande förmåga
Fluorescerande laminierade etiketter med vidhäftande förmåga
Matta laminerade etiketter med vidhäftande förmåga
Metallic silver matta laminerade etiketter
Olaminerade etiketter med vidhäftande förmåga
Pastellfärgade laminerade etiketter med vidhäftande förmåga
Laminerade etiketter med bakgrundsmönster och vidhäftande förmåga
Satinband för gåvor och dekorationer
Påstrykningsbar tygtape för kläder


