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P-touch CUBE Pro Pieni, tyylikäs ja monipuolinen 
tarra- ja satiininauhatulostin 
USB-latauksella ja Bluetooth- 
yhteydellä

P-touch CUBE Pro:lla voit tulostaa jopa 36 mm tarroja PC-/
Mac-tietokoneestasi, älypuhelimestasi tai tabletistasi ilmaisella 
tarrasuunnitteluohjelmalla tai mobiilisovelluksella. 

Tulosta oma persoonallinen tekstisi tarra- tai satiininauhalle. 
Valittavanasi on laaja tarra- ja satiininauhavalikoima useina 
eri väriyhdistelminä ja leveyksinä. Valitse haluamasi ja anna 
korkealaatuisen tarratulosteen vakuuttaa asiakkaasi.

Tärkeimmät ominaisuudet:

• Voit tulostaa kestäviä 3,5-36 mm tarroja useina eri 
väriyhdistelminä tai valita kuviopohjaisen tarranauhan.  

• Voit tulostaa kauniille satiininauhalle persoonallisia viestejä 
ja yllättää lahjansaajan tai lisätä kauniiseen kattaukseen 
ripauksen luksusta. 

• Sisäänrakennetun Bluetooth-yhteyden ansiosta voit 
tulostaa langattomasti älypuhelimestasi tai tabletistasi 
tai PC-/Mac-tietokoneestasi käyttämällä ilmaista 
tarrasuunnitteluohjelmaa. Ilmainen sovellus on ladattavissa      
iOS- ja Android-laitteille. 

• Liittämällä USB-kaapelin tietokoneesi voit samanaikaisesti 
sekä tulostaa tarroja että ladata tarratulostintasi. 

• Erinomainen tarraleikkuri mahdollistaa useiden tarrojen 
tulostuksen pitkänä nauhana. Näin tarrat pysyvät helposti 
oikeassa järjestyksessä ja ovat helposti irrotettavissa  
käyttöä varten. 

P-touch CUBE Pro antaa sinun itse valita, miten ja missä haluat 
tulostinta käyttää.

Jos luot tarrasi mieluiten PC-/Mac-tietokoneellasi, käytä 
P-touch Editoria, joka tarjoaa sinulle rajattomat mahdollisuudet 
tarratekstien, kuvien, kehysten ja viivakoodien tulostamiseen. 
Voit jopa linkittää tiedot suoraan Microsoft Excel* -ohjelmasta ja 
tulostaa useita tarroja samalla kertaa. 

Kaikkein kätevintä on kuitenkin hyödyntää langatonta verkkoa 
ja älypuhelimesi tai tablettisi Bluetooth-yhteyttä. P-touch 
Design&Print 2 -sovelluksella tulostat todella helposti kauniita ja 
tyylikkäitä tarroja hyödyntämällä valmiita tarramallipohjia. 
 
Jos haluat luoda omat räätälöidyt tarrasi itse, on Brother 
iPrint&Label -sovellus oikea valinta. Voit lisätä tekstiä ja 
kuvia sekä vaihtaa fontin ja tarrakoon haluamaksesi. Tämän 
sovelluksen plussana on myös mahdollisuus käyttää QR-
koodeja. QR-koodilla voit helposti ohjata henkilökuntasi tai 
asiakkaasi tietylle verkkosivulle tai jakaa muuta tärkeää tietoa.
Riittää, että asiakkaasi tai henkilökuntasi skannaavat QR-koodin 
älylaitteellaan, niin he pääsevät näppärästi suoraan halutulle 
verkkosivulle tai näkevät muun tärkeän tiedon. 

Voit suunnitella ja 
tulostaa tarrasi PC-
Mac-tietokoneellasi 
tai älypuhelimellasi - 
valinta on sinun

(PT-P910BT)

* P-touch tuki vain Windows-käyttöjärjestelmälle 



Tarratulostimesi ja siihen 
sopivat tarranauhat ovat 
korkealaatuisia

Brother P-touch CUBE Pro käyttää TZe-tarranauhoja ja 
tarjoaa sinulle rajattomat mahdollisuudet merkintään.  
Työskenteletpä sitten toimistossa tai vähittäiskaupassa, 
koulutus- tai terveydenhuoltoalalla, hotelli- tai ravintola-
alalla, logistiikassa tai palvelualalla - löydät satoja 
käyttökohteita tarra- ja satiininauhoillemme. 

• Vakiotarranauhoja on saatavana useina eri teksti- ja 
tarraväriyhdistelminä. Sekä läpinäkyvällä tarrapohjalla, joka 
sopii esimerkiksi myymälän oven opasteeksi.

• Erittäin lujasti kiinnittyvät tarranauhat sopivat pitkäkestoiseen 
merkintään sisällä ja ulkona.

• Premium-tarranauhat kimaltavalla hopeisella tai kultaisella 
tarrapohjalla ovat erinomainen valinta henkilökunnan 
nimikortteihin ja hotellin opasteiksi.  

• Mattapohjaiset ja heijastamattomat tarranauhat ovat 
helppolukuisia myös kirkkaassa valossa. 

• Kuviopohjaiset tarranauhat, kuten harmaa pitsikuvio, kultainen  
geometrinen kuvio tai punaruutukuvio, sopivat askarteluun.

Tarranauhavalikoima:

• Käytä hempeitä pastellinvärisiä tarroja vaikkapa vauvan 
ensimmäiseen valokuva-albumiin.

• Merkitse mattametallitarroilla hyllyreunat tai luo opasteita.
• Turvatarrat jättävät irrotettaessa jäljen alustaansa, eikä niitä voi 

kiinnittää uudelleen. Hyvä valinta erityisesti omaisuusmerkintään.
• Huomiota herättävät neonväriset tarranauhat ovat hyvä valinta  

käyttöturvallisuusmerkintään.
• Taipuisat tarranauhat sopivat kaapeleiden tunnistusmerkintään.
• Silitettävillä ja pesunkestävillä kangastarroilla voit merkitä 

henkilökunnan työvaatteet ja nimikoida lastenvaatteet.

Ylläolevien tarranauhojen lisäksi P-touch CUBE Plus tulostaa myös ylellisille satiininauhoille, joille voit tulostaa henkilökohtaisen viestisi 
lahjansaajalle tai käyttää esimerkiksi juhlavassa kattauksessa.
Koko tarra- ja satiininauhavalikoiman löydät verkkosivuiltamme brother.fi.



YLEISTÄ

TULOSTUS

Tulostimen väri

TZe-tarranauha- 
leveydet

Valkoinen

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

36 mm

Tuotemalli: PT-P910BT 
(valkoinen)

Windows 7.1 SP1,  
8.1, 10 tai uudempi

138 x 94 x 138 mm  
1,06 kg

Suunnittele ja tulosta 
ammattitasoisia tarroja 

PC-/Mac-tietokoneestasi. 
Voit lisätä tekstin lisäksi  

yrityksesi logon sekä 
käyttää symboleita ja 

kehyksiä.

Tarroja ja satiininauhoja 
on saatavana useina eri 

väriyhdistelminä,  
leveyksinä ja materiaa-

leina. Verkkosivuiltamme 
löydät koko valikoiman.

macOS 10.13, 10.14, 
10.15 tai uudempi

213 x 128 x 242 mm 
1,64 kg

Valitse älypuhelimellasi 
jokin valmiista tarramal-

leista, muokkaa ja tulosta! 
Tai luo simppeli tarra 

alusta alkaen itse.

iOS 12 tai 
uudempi

Voit luoda räätälöityjä  
tarroja älypuheli- 

mellasi tai tabletillasi ja 
sisällyttää tarraasi logoja, 

symboleita, viivakoo- 
deja, kehyksiä ja useita 

tekstiruutuja.

Android 5.0 tai uudempi

20 mm/sekunti

36 mm TZe-tarranauha 
(musta/valkoinen) 4 m

Lisävarusteena  
PA-BT-003  

(tarratulostimessa on 
vakiona litiumioniakku 

mukana)

360 dpi tarkkuus 
takaa tarkat teksti- ja 

grafiikkatulosteet

PA-BT-003 Litiumioni- 
akku (asennettu 
tarratulostimeen)

32 mm, kun käytetään 
36 mm tarranauhaa

USB Type A - USB-C

Kokonaan ja puoliväliin, 
helposti irrotettava 

taustapaperi

Pika-asennusopas
Takuutiedot

Tuotteen turvaopas

1 metri

Lämpösiirtotulostus

USB C -liitännällä voit  
tulostaa PC-/Mac- 

tietokoneista sekä ladata 
akkua

Tulostaa PC-/Mac-tieto-
koneista ja mobiililaitteista

Ladattava litiumioniakku. 
Täydellä latauksella voi 

tulostaa jopa 5 tarranauha- 
kasetin verran. 

Tekniikka

Tulostusnopeus

Liitännät

Tulostustarkkuus

Ladattava akku

Bluetooth

Maksimi  
tulostuskorkeus

USB-kaapeli

Akku

Leikkurityyppi

Käyttöopas

Maksimi  
tarrapituus

KÄYTTÖ- 
JÄRJESTELMÄ

TARRASUUNNIT-
TELU

MITAT JA PAINO

PAKKAUKSEN  
SISÄLTÖ

TARVIKKEET JA 
LISÄVARUSTEET

Windows

P-touch 
Editor

Ilman pakkausta

Tarratulostin

Brother TZe-  
tarranauhat

Macintosh

P-touch
Design&Print 2 

Pakkauksessa

Tarranauha

Litiumioniakku

iOS

iPrint&Label 

Android

Uusimmat käyttöjärjestelmä- 
tiedot support.brother.com

support.brother.com tai 
älylaitteesi sovelluskauppa

Tekniset tiedot

Kaikki tiedot ovat paikkansapitäviä painohetkellä. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröimä 
tuotemerkki. Muut tuotenimet ovat omistajiensa rekisteröimiä tuotemerkkejä. 

Työskennellään yhdessä paremman ympäristön puolesta

www.brotherearth.com

Me Brotherilla suhtaudumme ympäristövastuuseemme vakavasti. Kannamme 
vastuumme, toimimme kunnioittavasti ja teemme parhaamme auttaaksemme 
osaltamme kestävän kehityksen saavuttamisessa. Me kutsumme tätä 
lähestymistapaa nimellä Brother Earth.

P-touch CUBE Pro (PT-P910BT)


