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Стилен домашен етикетен принтер  
с Bluetooth, с който създавате  
и печатате етикети през Вашия Apple 
или Android смартфон / таблет 
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•  Създаване на етикети в различни цветове и ширини за употреба навсякъде в дома
•  Поставяне имената на децата върху дрехите чрез специалните етикети за поставяне с ютия
•  Отпечатване на персонализирани съобщения върху лента от плат за подаръци или други поводи
•  Лесно свързване чрез Bluetooth на Вашия смартфон или таблет
•  Безплатно приложение за дизайн и печат на етикети P-touch Design & Print за бърза и удобна работа
•  Множество шаблони на полулярни етикети

www.brother.bg



P-touch КУБ Характеристики
В комплекта

Тегло и размери

Размери: 115 (ш) x 61 (д) x 115 (в)
Тегло: 0.38 кг.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска 
марка на Brother Industries, Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или 
търговски марки на съответните компании.

Представителство за България
жк. София Парк, Търговска зона
Блок 16В, ет. 2, офис 2.4
Тел: +3592 958 35 25 Факс: +3592 850 41 41
Уеб-сайт: www.brother.bg

Brother Central and Easter Europe Ges.m.b.H

Контакт:

P-TOUCH КУБ Етикетен принтер (PT-P300BT)
12 мм TZe черно на бяло касета с лента (4 м)
Документация

Операционни системи

iOS 9 версия или по-висока
Android 4.1 версия или по-висока

Захранване

6 x ААА (LR03) алкални / HR03 NIMH презареждаеми батерии
Brother AD-24ES опционален AC адаптер (закупува се отделно)

Свързаност

Bluetooth Версия 2.1 + EDR Клас 2
Apple MFi certified

Печат (принтер)

Скорост на печат до 20 мм/сек.
Резолюция на печат 180dpi
Максимална ширина на лентата 12 мм
Максимална височина на печат 9 мм
Ръчен нож за отрязване на етикета
Максимум 2 реда на етикет
Минимум 25 мм / максимум 499 мм дължина на етикета

Приложение Brother P-touch Design&Print

Включени 23 шрифта
1070 символа и икони
51 стандартни рамки
10 декоративни рамки
Хоризонтален / Вертикален печат на текст
Запазване на етикети за редактиране и печат 
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Консумативи - ленти

Работи с ленти с ширина 3.5, 6, 9, 12 мм
Brother TZe касети с лента
Стандартна ламинирана залепваща лента 
Флуоресцентна ламинирана залепваща лента 
Матирана ламинирана залепваща лента 
Металик сребърна матирана ламинирана залепваща лента 
Неламинирана залепваща лента 
Пастелна цветна ламинирана залепваща лента 
Ламинирана залепваща лента с шарен фон 
Текстилна лента за подаръци и декорации
Текстилна лента за дрехи за поставяне с ютия
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Brother P-touch етикети и ленти 
може да намерите в разнообразие 
от размери и цветове

3,5 мм 6 мм 9 мм 12 мм
 Стандартна ламинирана (8 метра / *4 метра)

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

 Флуоресцентна ламинирана (5 метра)

TZe-B31
TZe-C31

 Матирана ламинирана (8 метра / **5 метра)

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

 Матирана сребърна ламинирана (8 метра / **5 метра)

TZe-M921 TZe-M931

 Наламинирана (8 метра)

TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231

 Гъвкава идентификационна ламинирана (8 метра) - за облепяне на кабели

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

 Силнозалепваща ламинирана (8 метра)

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

TZe-S621 TZe-S631

 Текстилна лента за ютия - за поставяне върху дрехи (3 метра)

TZe-FA3

 Пастелна цветна ламинирана (4 метра)

TZe-MQE31
TZe-MQ531
TZe-MQF31

 Ламинирана лента с шарен фон (4 метра)

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

 Текстилна лента (4 метра)

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

Ленти и етикети
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“Приложението Brother P-touch Design&Print 
е лесно за употреба и прави създаването 
и печата на етикети забавление за цялото 
семейство.”

Brother P-touch КУБ е стилен и лесен за ползване етикетен принтер, 
които се свързва безпроблемно към смартфоните нa цялото 
семейство чрез Bluetooth. 

Създаването и редактирането на етикети е забавление с Brother 
приложението P-touch Design&Print - безплатно приложение за iOS и 
Android устройства, с което може да разгърнете творчеството си и 
да създавате етикети в различни цветове и размери за навсякъде в 
дома. Може да избирате от 1000 символа и икони, 23 шрифта и 61 
рамки и да ги включите към Вашия етикет.

Ламинираните етикети са изключително издръжливи и 
безпроблемно могат да се ползват в хладилник, фризер, миялна 
машина, навън в градината и въобще навсякъде около вас.

Защо не свалите и пробвате Brother 
приложението P-touch Design&Print, 
за да видите всички креативни 
функции за създаване на етикети и да 
разберете колко полезен е всъщност 
Brother етикетният принтер PT-P300BT 
КУБ. Просто потърсете Design&Print 
приложението на Вашето устройство.



P-touch етикетите са идеални за обозначаване на съдържанието на продуктите (храни, течности съхранявани 
в контейнери, съдържанието на кутии, архивирани документи и т.н.) Ето няколко приложения на етикетните 
принтери у дома. 

Кухня
•  Храна във фризер / 

хладилник
•  Кутии с храна
•  Бутилки
•  Буркани с домашно 

сладко и зимнина
•  Буркани с подправки
•  Етажерки под 

мивката с перилни и 
почистващи препарати

Домашен офис
•  Папки 
•  USB памети
•  Оборудване с етикет  

с координати в случай 
че се загуби

•  Документи
•  AC адаптери, жици  

и кабели
•  Баджове
•  Стелажи и шкафове
•  Архивни кутии  

с документи

Съхранение
•  Кутии за съхранение  

за дрехи / текстил
•  Кутии за обувки
•  Кутии за детски играчки
•  Етажерки в склад / 

гардероб
•  Чекмеджета за 

съхранение
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Училище / Обозначаване на училищни принадлежности
•  Етикети за дрехи 

(поставяне с ютия)
•  Училищни 

принадлежности
•  Кутии за обяд и бутилки 

с напитки
•  Техника
•  Фотоалбуми
•  Кутии за съхранение

Подаръци / Забавление / Партита
•  Кутии / пликове с храна 
•  Картички с имената на 

гостите
•  Пожелания върху 

пликове
•  Подаръци
•  Диспенсери с напитки
•  Етикети за храната / 

бюфета 

Гараж / Градина
•  Организация на 

инструментите / 
рафтове

•  Дребни скрепителни 
елементи (винтове/
пирони и др.)

•  Контакти / кабели и 
кутии с разпределители

•  Контейнери за 
събиране и съхранение

•  Електрически 
инструменти с име  
и номер

•  Саксии за цветя


