CUBE

Tyylikäs tarratulostin Bluetooth-yhteydellä
Luo ja tulosta tarrasi Apple- tai Androidälypuhelimellasi tai tabletillasi

•
•
•
•
•
•

Voit luoda kotona tarvittavat merkinnät useina eri tarraväreinä ja -leveyksinä
Lastenvaatteet on helppo tunnistaa, kun merkkaat ne silitettävää kangastarraa käyttäen
Voit tulostaa persoonallisia viestejä tekstiilitarralle lahjoja tai muuta käyttötarkoitusta varten
Helppo asentaa älypuhelimeen tai tablettiin Bluetooth-yhteydellä
Ilmainen P-touch Design & Print -appsi tekee tarrasuunnittelusta helppoa ja nopeaa
Monia valmiita tarrapohjia yleisimpiin käyttötarkoituksiin

www.brother.fi

CUBE

Lataa P-touch Design & Print -appsi ja
pääset heti kokeilemaan monia luovia
tarramerkintämahdollisuuksia. Näet
myös heti miten hyödyllinen P-touch
Cube on moniin eri käyttötarkoituksiin.
Löydät appsin sovelluskaupastasi
käyttämällä hakua “Design & Print”.

“Helppokäyttöinen Brother P-touch Design &
Print-appsi tekee tarrasuunnittelusta hauskaa ja
samalla hyödyllistä puuhaa koko perheelle!”

P-touch Cube on pieni ja tyylikäs tarratulostin, joka on helppo liittää
perheesi älypuhelimiin ja tabletteihin Bluetooth-yhteydellä.
Tarrat luodaan P-touch Design & Print-appsilla, joka on saatavana
veloituksetta iOS- ja Android-laitteille. Voit luoda tarroja eri väreinä ja
leveyksinä moniin kodin eri käyttökohteisiin, vain mielikuvituksesi on
rajana. Käytettävissäsi on yli 1000 symbolia ja emojia, 23 fonttia ja 61
raamia, joilla voit kehystää tekstisi.
Laminoiduille tarroille tulostetut merkinnät ovat erittäin kestäviä ja niitä
voidaan turvallisesti käyttää jääkaapissa/pakastimessa. Merkinnät
kestävät käyttöä astianpesukoneessa, puutarhassa, varastossa ja missä
tahansa kotona merkintää tarvitaankin.

P-touch tarrat ovat ideaaleja moniin erilaisiin sisältömerkintöihin (ruokien ja juomien säilytysastiat, laatikoiden ja
arkistokansioiden sisällöt, jne.) ja omaisuusmerkintöihin (nimi, yhteystiedot, puhelinnumero). Seuraavassa esimerkkejä
kodin monista eri tarramerkintäkohteista:

Keittiö
•
•
•
•

Ruoka-aineet/pakasteet
Ruoan säilytysastiat
Pullot
Kotitekoiset hillot ja
säilykkeet
• Maustepurkit
• Puhdistusaineiden
säilytyshyllyt

Kotitoimisto
• Kansiot
• USB-muistitikkujen
sisällöt
• Tavaroiden “pyydetään
palauttamaan”-tiedot
• Riippukansiot
• Verkkolaitteet, kaapelit ja
johdot
• Työpöydällä tarvittavat
merkinnät
• Hyllyjen ja kaappien
merkinnät
• Arkistointilaatikot kuiteille
ja tiliotteille

Säilytys
• Sängynaluslaatikkojen
sisältömerkinnät
• Kenkälaatikot
• Lasten lelulaatikot
• Vaatekaapin hyllyt
• Varastolaatikot

CUBE
Koulu / Nimikointitarrat
• Vaatteiden merkkaaminen
(silittämällä kiinnittyvä
kangastarra)
• Koulutarvikkeet
• Eväslaatikot ja
juomapullot
• Puhelimien laturit ja
tietokoneet
• Valokuva-albumit
• Säilytyslaatikot

Lahjat / Juhlat
•
•
•
•
•
•

Ruokien nimilaput
Pöytäkortit
Kiitoslahjat
Lahjojen nimilaput
Juomien sisältö
Buffet-pöytä
(leivonnaisten ainesosat
jne.)

Autotalli / Puutarha
• Työkalumerkinnät (mistä
työkalujen tulisi löytyä)
• Ruuvi- ja naulalaatikoiden
sisällöt
• Kytkimet ja sulakerasiat
• Varastolaatikot
• Laitteiden omistajien
nimet ja yhteystiedot
• Kasvien merkintä
puutarhassa

CUBE
Tarra- ja kangasnauhaopas
Brotherin P-touch tarra- ja
kangasnauhoja on saatavana
useina eri väreinä ja leveyksinä.

3,5 mm

6 mm

9 mm

12 mm

TZe-111

TZe-121

TZe-211

TZe-221
TZe-222
TZe-223

TZe-315

TZe-325
TZe-421

TZe-131 / 131S*
TZe-132
TZe-133
TZe-135
TZe-231 / 231S*
TZe-232
TZe-233
TZe-334
TZe-335
TZe-431
TZe-435
TZe-531
TZe-535
TZe-631 / 631S*
TZe-731

Laminoitu tarra (pituus 8 m/*4 m)

TZe-521
TZe-611

TZe-621
TZe-721

Neonvärinen laminoitu tarra (5 m)
TZe-B31
TZe-C31
Laminoitu mattatarra (8 m / **5 m)
TZe-M31
TZe-MQL35**
TZe-MQP35**
TZe-MQG35**
Laminoitu mattametallitarra (8 m)
TZe-M921

TZe-M931

TZe-N221

TZe-N231

Laminoimaton tarra (8 m)
TZe-N201

Taipuisa laminoitu tarra - kierrettäväksi kaapelin ympärille (8 m)
TZe-FX211
TZe-FX611

TZe-FX221
TZe-FX621

TZe-FX231
TZe-FX631

TZe-S121
TZe-S221
TZe-S621

TZe-S131
TZe-S231
TZe-S631

Lujasti kiinnittyvä laminoitu tarra (8 m)
TZe-S211

Kangastarra - kiinnitetään silittämällä puuvillakankaaseen (3 m)
TZe-FA3
Pastellinvärinen laminoitu tarra (4 m)
TZe-MQE31
TZe-MQ531
TZe-MQF31
Kuvioitu laminoitu tarra (4 m)
TZe-MPPH31
TZe-MPSL31
TZe-MPRG31
TZe-MPGG31
Tekstiilinauha (4 m)
TZe-R231
TZe-R234
TZe-RE34
TZe-RW34
TZe-RN34

P-touch CUBE tekniset tiedot
Pakkauksen sisältö:
P-touch Cube tarratulostin (PT-P300BT)
12 mm leveä TZe-tarranauha (musta teksti/valkoinen pohja), pituus 4 m
Käyttöopas

Mitat ja paino:
Mitat: 115 (l) x 61 (s) x 115 (k) mm
Paino 0,38 kg

Käyttöjärjestelmätuki:
iOS & Android - tarkista tiedot verkkosivuiltamme

Virtalähde:
6 kpl AAA (LR03)-alkaliparistoa / NiMH-akku HR03
Verkkolaite Brother AD-24ES (lisävaruste)

Liitännät:
Bluetooth Versio 2.1 + EDR Class 2
Apple MFi-hyväksytty

Tulostin (laite):
Tulostaa jopa 20 mm/sekunnissa
Tulostustarkkuus jopa 180 dpi
Tarran maksimileveys 12 mm
Tulosteen suurin korkeus 9 mm
Manuaalinen tarraleikkuri
Rivien määrä tarralla: maksimi 2 riviä
Tarran pituus: minimi 25 mm, maksimi 499 mm

Brother P-touch Design & Print -appsi:
23 Brother-fonttia
1070 symbolia ja emojia
51 tekstikehystä
10 koristeellista kehystä
Tulostus vaaka- ja pystysuoraan
Voit tallentaa tarran seuraavaa käyttöä/muokkausta varten

Soveltuvat tarranauhat:
Tarraleveydet 3,5, 6, 9 tai 12 mm
Brother TZe-tarranauhat
Laminoitu tarranauha
Neonvärinen tarranauha
Laminoitu mattatarra
Laminoitu mattametallitarra
Laminoimaton tarranauha
Pastellinvärinen laminoitu tarranauha
Kuvioitu laminoitu tarranauha
Tekstiilinauha lahjapaketteihin ja koristeluun
Silittämällä kiinnitettävä kangastarra vaatteisiin

Jälleenmyyjä:

BROTHER FINLAND
Äyritie 12 B, 3. kerros
01510 VANTAA
Puh. 09 875 921
Tekniset tiedot oikeat esitteen mennessä painoon. Brother on Brother Industries Ltd rekisteröimä
tavaramerkki. Muut kauppanimet ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä tai valmistajiensa rekisteröimiä
tavaramerkkejä

