Tarratulostin, jolla
tulostat tarroille ja
satiininauhoille
Voit luoda persoonallisia ja
tyylikkäitä tulosteita tarraja satiininauhoille

P-touch CUBE Plus
brother.fi

Kodin tavaroiden
järjestämiseen
sekä persoonallisiin
lahjoihin

Pienikokoinen tarraja satiininauhatulostin
kotikäyttöön

Ensimmäistä kertaa Brotherin P-touch-tarratulostinta
käyttäessään moni ihmettelee, miten on tullut toimeen ilman
sitä. Selkeät merkinnät helpottavat järjestyksen ylläpitoa
kiireisessä arjessa. Voit tehdä lahjoistasi henkilökohtaisia ja
yllättää perheesi sekä ystäväsi. Pitäisikö sinun merkitä lastesi
eväslaatikot, jotta ne löytävät tiensä takaisin kotiin? Tai luoda
etiketti kotitekoista hilloasi varten? P-touch CUBE Plus on
korvaamaton laite, jolle on usein käyttöä.

Kätevä
Bluetooth

Ilmainen Design&Print -appsi
Apple- ja Android-laitteille

P-touch CUBE Plus on oma henkilökohtainen
tarratulostimesi. Bluetooth-yhteydellä voit näppärästi
yhdistää laitteen älypuhelimeesi. Sitten vain avaat
sovelluksen ja olet valmis tulostamaan. Helppoa ja nopeaa!

Miksi opetella uuden laitteen käyttöä, kun voit käyttää
tuttua älypuhelinta? Suunnittele tarrat ilmaisella P-touch
Design&Print -appsilla. Voit käyttää valmiita tarrapohjia tai
luoda omia. Voit käyttää lempifonttiasi. Lisätä emoji- tai
Clipart-kuvia. Kehystää tekstisi. Vain mielikuvituksesi on
rajana.

Näytä, että välität - ilahduta.

Suunnittele ja tulosta
tarroja suoraan
älypuhelimellasi

Jaa perheesi tähtihetket helposti, vaikka olisit kaukana
heistä. Tulosta henkilökohtainen QR-koodi tarralle ja
kiinnitä se korttiisi tai lahjaasi. Kun läheisesi skannaa QRkoodin älypuhelimellaan, näkee hän videon tai valokuvia,
jotka hänelle tarkoitit. Näin olette lähempänä toisianne
välimatkasta huolimatta. Ilahduttaminen on näin helppoa!

Tulevaisuuden
tarratulostin on kätesi
ulottuvilla

USB-ladattava – aina käyttövalmis

Persoonallisia tarroja sisä- ja
ulkokäyttöön

Useimmat tarratulostimet kuluttavat paljon virtaa ja
vaativat usein akun vaihtoa. Akut ovat kalliita ja myös
haitallisia ympäristölle. P-touch CUBE Plus -tarratulostin
sisältää tehokkaan litiumioniakun, joka lataa, kun kytket
tarratulostimesi tietokoneeseen. Voit käyttää myös
tavallista USB-laturia.

Tarvitsetko tarroja kuivaruokien säilytyspurkkeihin?
Satiininauhaa lahjanauhaksi tai juhlapöydän koristeluun?
Vai haluaisitko järjestää varastossa olevat työkalut tai
puutarhavajan sisällön? P-touch CUBE Plus kulkee pienen
kokonsa ansiosta helposti mukanasi kotona tai ulkona,
mihin tahansa merkintää tarvitsetkin.

Voit luoda tarroja myös PC- ja
Mac-tietokoneilla

Suunnittele tarrasi siellä missä niitä
tarvitset

Voit halutessai liittää P-touch CUBE Plus -tarratulostimen
tietokoneeseesi USB-liitännällä. Ilmaisella P-touch Editor
-ohjelmistolla voit suunnitella juuri sellaisia tarroja kuin
haluat. Voit lisätä tarroihisi mm. viivakoodeja, logoja, kuvia
ja kehyksiä. Sovellus vai tietokone – sinä päätät!

Älypuhelin on aina mukanasi. Voit siis suunnitella
tarroja vaikkapa kahvilassa. Kun palaat kotiin, liität vain
tarratulostimen älypuhelimeesi, valitset tulostusmateraalin
ja tulostat luomasi tarrat.

Päästä
mielikuvituksesi
valloilleen

Yli 100 erilaista tarra- ja
satiininauhaa
Valittavana on monia tyylikkäitä, värikkäitä, jopa 24
mm leveitä tarra- ja satiininauhoja. Pastellinvärisistä
kuviopohjaisiin ja kimaltaviin kullan- ja hopeanvärisiin
tarranauhoihin. Tee vaikutus ylellisillä viininpunaisilla
ja laivastonsinisillä satiininauhoilla tai nimikoi lasten
vaatteet kätevillä silitettävillä tarroilla. Meiltä löydät
oikean nauhan - oli käyttötarkoitus mikä tahansa.

Laminoidut tarrat
Eri levyisinä ja värisinä saatavien tarranauhojen
pinnoite kestää
•

Vettä

•

Lämpöä

•

Kemikaaleja

•

Hankausta

•

Pakkasta

•

Auringonvaloa

Kimaltavat Premium-nauhat
Täydellisiä lahjoihin, tapahtumiin ja häälahjoihin tyylikästä ja eleganttia
•

Valitse musta tulostus kimaltavalle
kullanväriselle tarralle tai valkoinen tulostus
kimaltavalle hopeanväriselle tarralle

•

Laminoidut tarrat ovat erittäin kestäviä ja
sopivat päivittäiseen käyttöön

Kuvioidut tarrat
Sopivat kotikäyttöön, saatavilla neljä erilaista kuviota:
•

Musta tulostus,
vaaleanpunainen
sydänkuvio

•

Musta tulostus,
kullanvärinen
geometrinen kuvio

•

Musta tulostus,
hopeanvärinen
pitsikuvio

•

Musta tulostus,
punainen ruutukuvio

Mattatarrat
Mattalaminoitu pinta ei heijasta
•

Helpottaa lukemista kirkkaassa valossa

•

Saatavilla hopeanvärisenä, läpinäkyvänä,
vaaleanvihreänä, vaaleanpunaisena ja
harmaana

Satiininauha
Tekee lahjoista persoonallisia
•

Saatavilla useita värivaihtoehtoja,
kuten laivastonsininen, viininpunainen,
vaaleanpunainen ja valkoinen

•

Sileä satiininen pinta ja ylellinen ulkonäkö

Silitettävät kangasnauhat
Täydellinen lastenvaatteiden ja urheiluvarusteiden
nimikoimiseen
•

Sininen tulostus, valkoinen pohja

•

Erikoisliima aktivoituu lämmöstä silitettäessä

Tekniset tiedot
Tulostimen tiedot
Mallinumero

PT-P710BTH

Tulostus ja tulostusmateriaali
Tulostustekniikka

Suora lämpötulostus, käyttää Brotherin TZe-tarranauhoja

Tulostustarkkuus

180 dpi (vakio) | 180 x 360 dpi (suuri tarkkuus)

Tulostusnopeus

Jopa 20 mm/s

Tarraleveydet

3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm

Maksimi tulostuskorkeus

18 mm

Maksimi tarrapituus

500 mm

Tarraleikkuri

Automaattinen tarraleikkuri

Liitännät
USB

Ver 2.0 (full speed)

Bluetooth

SPP (Serial Port Profile) | Apple MFi -sertifioitu

Virtalähde
Akku

Kiinteä ladattava litiumioniakku

Lataus

Ulkoinen vaihtovirtaverkkolaite tekee tulostimesta erittäin pienikokoisen

Mitat ja paino
Mitat

128 x 67 x 128 mm (L x S x K)

Paino

0,67 kg

Pakkauksen sisältö
Sisältö:

P-touch CUBE Plus (PT-P710BTH)
24 mm:n laminoitu TZe-tarranauha (musta teksti/valkoinen pohja) (4 m)
Litiumioniakku (integroitu tarratulostimeen)
Micro-USB-kaapeli tiedonsiirtoon ja akun lataukseen
Käyttöohje

Yhteystiedot:

brother.fi

Brother Finland
Pavintie 2, 01260 Vantaa
Puh. 09 875 921
info@brother.fi

Kaikki tiedot ovat paikkansapitäviä painohetkellä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity
tavaramerkki. Muut tuotenimet ovat niiden omistajien rekisteröityjä tavaramerkkejä.

