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Labelprinter

P-touch CUBE Plus



Schep orde in huis 
en geef cadeautjes 
een persoonlijke 
tintje.

Wanneer iemand een Brother P-touch labelprinter gebruikt, 
vraagt degene zich af hoe ze het al die tijd zonder hebben 
kunnen doen. Breng de organisatie van uw huis naar een 
hoger niveau met handige, overzichtelijke labels. Verbaas 
vrienden en familie met gepersonaliseerde cadeautjes en 
verassingen. Of het nu om de lunchbox van uw kind gaat 
of de potten van uw zelfgemaakte jam, met de P-touch 
CUBE Plus maakt u altijd mooie, duidelijke labels waarmee u 
belangrijke items kunt personaliseren.

Compacte label- en 
lintprinter voor het 
hele gezin



Ontwerp en print 
labels direct vanaf uw 
smartphoneof tablet

Met de P-touch CUBE Plus kunt u snel en eenvoudig 
gebruiken op het moment dat u een label nodig heeft. 
Maak rechtstreeks verbinding met uw smartphone of tablet 
door de CUBE Plus te selecteren bij Bluetooth apparaten. 
Start vervolgens de app en u bent klaar om labels te 
ontwerpen en te printen. Zo snel en gemakkelijk is het!

Het gemak van de   
Bluetooth verbinding

Gebruik uw smartphone of tablet om labels te creëren via 
onze gratis P-touch Design&Print app of kies uit een van 
de vele kant-en-klare labels die in de app zitten. Zelf een 
label ontwerpen is uitermate simpel: selecteer uw favoriete 
lettertype. Voeg Emoji’s en afbeeldingen toe. Plaats 
een kader rond de tekst en u bent klaar om uw eigen, 
zelfgemaakte labels af te drukken.

Gratis Design&Print app voor   
Apple en Android

Deel speciale momenten met uw familie of vrienden, 
door een label met een persoonlijk QR code op een 
kaart of cadeau te plakken. Wanneer de QR code op een 
smartphone wordt gescand, toont deze op magische wijze 
uw speciale familievideo of foto’s. Hoe ver u ook bij elkaar 
vandaan bent, dit zorgt zeker voor een glimlach op het 
gezicht bij uw dierbaren.

Speciale momenten delen



De toekomst van labelen
is nu voor u beschikbaar 

De meeste labelprinters gebruiken veel stroom en 
daardoor moeten de batterijen regelmatig vervangen 
worden. Naast de kosten heeft dit ook impact op het 
milieu. De P-touch CUBE Plus werkt anders. De krachtige 
li-ion batterij kan worden opgeladen via uw computer of 
een standaard USB adapter.

Opladen via USB en altijd klaar  
om labels te printen

Als u wilt, kunt u de CUBE Plus labelprinter via USB op 
uw computer aansluiten en gebruik maken van de gratis 
P-touch Editor labelsoftware. Met dit geavanceerde 
programma kunt u diverse verschillende objecten op uw 
label plaatsen, precies waar u ze nodig heeft. Barcodes, 
logo’s, afbeeldingen, kaders en vele andere items kunnen 
aan een label worden toegevoegd. U heeft dus de keuze 
uit het gebruik van de app om snel een label te maken, 
of werken via de professionele labelsoftware op uw pc of 
Mac. 

Meer ontwerpmogelijkheden   
via pc of Mac

Heeft u in de keuken labels nodig voor voedselbakken? 
Feestelijke linten voor cadeautjes? Of wilt u de inhoud 
van uw garage, gereedschapskist of zaken in de tuin 
organiseren? De P-touch CUBE Plus is klein genoeg om 
overal in huis of in de tuin mee naar toe te nemen, zodat u 
kunt printen op de plek waar u de labels nodig heeft.

Gepersonaliseerde labels voor  
binnen of buiten

De meeste mensen hebben hun smartphone altijd bij 
zich. Daarom is het zo handig dat u via de app altijd en 
overal label kunt ontwerpen, zelfs wanneer u met vrienden 
ontspannen geniet van een kopje koffie op een terras. 
Eenmaal thuis, maakt u verbinding met uw labelprinter, 
selecteert u het  label dat u ontworpen heeft en print u snel 
en eenvoudig het label.  

Ontwerp labels wanneer het u 
uitkomt



Verkrijgbaar in vele kleuren en breedtes, met een 
duurzame coating waardoor ze bestand zijn tegen:

Standaard gelamineerde labels

Geweldig voor geschenken, evenementen en 
huwelijkscadeaus - met een stijlvolle en luxueuze afwerking.

• Keuze uit zwart op glitter goud of wit op glitter zilver

• Gelamineerd, dus extreem duurzaam in dagelijks 
gebruik

Premium labels

Laat uw 
creativiteit de 
vrije loop met 
labels en linten

Er zijn meer dan 100 verschillende Brother label- en lintcassettes 
beschikbaar. U heeft keuze uit vele stijlvolle, kleurrijke labels en linten tot 
24 mm breed. Er zijn labels beschikbaar in diverse standaard kleuren, maar 
ook in mooie pasteltinten en met achtergrondpatronen of sprankelende 
gouden en zilveren glitter labels. Daarnaast zijn er verschillende linten in 
exclusieve, chique kleuren zoals wijnrood en marineblauw plus praktische 
textiel labels voor school- of sportkleding. Er is dus voor elke toepassing 
een passende oplossing beschikbaar. 

Een brede range aan label- en 
lintcassettes beschikbaar

• Water

• Chemicaliën

• Vrieskou

• Hitte

• Slijtage

• Zonlicht



Ideaal voor in en om het huis en verkrijgbaar in vier 
verschillende patronen.

Gelamineerde dessin labels

• Zwart op rode ruit

• Zwart op zilver kant

Labels met een speciaal mat gelamineerd oppervlak 
vermindert verblinding.

• Gemakkelijker te lezen in heldere omstandigheden

• Verkrijgbaar in diverse labelkleuren waaronder 
doorzichtig, lime groen, berry roze en licht grijs

Mat gelamineerde labels

Voeg een speciale tintje toe aan uw cadeaus en 
geschenken voor vrienden en familie. 

• Beschikbaar in verschillende kleuren,  
waaronder marineblauw, wijnrood, roze en wit

• Heeft een zijdeachtige, satijnen afwerking met  
een premium uitstraling

Stoflinten

Opstrijkbare textieltapes perfect voor schooluniformen, 
sportuitrusting en school- en zwemkleding.  

• Beschikbaar in blauw op wit 

• De speciale lijm smelt bij verhitting   
met een strijkijzer

Textiel labels



Specificaties

Printer

Model number

Printen

Print technologie

Print resolutie

Maximale printsnelheid

Label breedte

Maximale print breedte

Maximale label lengte

Snijmechanisme

Direct thermisch met TZe tapecassettes

180 dpi (standaard) | 180 x 360dpi (hoge resolutie)

20 mm per seconde

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

18 mm

500 mm

Automatische snijmechanisme (volledig doorsnijden)

Verbindingen

USB

Bluetooth

Ver 2.0 (full speed)

SPP (Serial Port Profile) | Apple’s MFi gecertificeerd

Batterij

Oplader

Geintegreerde li-ion oplaadbare batterij

Externe AC adapter waardoor de printer zelf zeer compact is

Power

Afmeting

Gewicht

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

0,67 kg

Maten en gewichten

Meegeleverd

Inclusief Printer (Model: PT-P710BTH)

24 mm zwart op wit gelamineerde TZe tape (4 meter)

Oplaadbare li-ion batterij (ingebouwd in de printer)

Micro USB kabel voor data transfer en opladen van de batterij

Documentatie

PT-P710BTH
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