Uporządkowany
dom
Drukarka etykiet
P-touch CUBE

www.brother.pl

Drukarka etykiet
PT-P300BT
PT-P300BT to model współpracujący ze smartfonem lub tabletem za pośrednictwem aplikacji
P-touch Design&Print i wyposażony w gotowe
do wydrukowania szablony oraz ramki.

•
•
•
•
•

Połączenie przez interfejs Bluetooth za pośrednictwem
aplikacji P-touch Design&Print
Nowoczesna i stylowa konstrukcja
Drukowanie na etykietach o szerokościach 3.5, 6, 9
i 12 mm
Drukowanie na trwałych taśmach laminowanych TZe
Wysoka prędkość druku do 20 mm/s
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Uporządkuj swój dom z urządzeniem PT-P300BT
Wypróbuj przydatne szablony z gotowymi etykietami i wzorami. Począwszy od oznaczania segregatorów, kabli,
przewodów aż po projektowanie zawieszek do prezentów – drukarka PT-P300BT oferuje wiele różnorodnych
zastosowań.

Drukuj wszędzie i o każdej porze
Korzystaj z aplikacji Design&Print
i projektuj etykiety na swoim
smartfonie.

Szybkie drukowanie
Najszybsza drukarka termiczna
w swojej klasie oferująca
prędkość druku 20 mm/s.

Kompaktowa i przenośna
konstrukcja
Zasilanie
Drukarka pracuje po włożeniu
6 baterii AAA** lub podłączeniu
opcjonalnego zasilacza 9V.

Zaprojektowana tak, aby
pasowała zarówno do domu,
jak i do biura.

Aplikacja P-touch
Design&Print
Aplikacja współpracuje z systemami Android* oraz
Apple iOS*. Umożliwiają one dostosowanie czcionek,
projektów i materiałów do własnych preferencji.
Aplikacja może również wyświetlać rzeczywiste kolory
tekstu i tła w trybie podglądu wydruku.

*Systemy operacyjne: Android (4.1 lub nowszy) oraz Apple iOS (iOS9 lub nowszy).
** Nie zawiera baterii.
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Rozwiń swoją kreatywność dzięki szerokiej gamie taśm
Szeroki wybór taśm stwarza nieograniczone możliwości projektowania. Teraz możesz tworzyć etykiety na wstążkach,
taśmach z wzorami ozdobnymi czy trwałych taśmach laminowanych. Dzięki nim Twój dom czy biuro nabierze
niepowtarzalnego charakteru.

Taśmy do wykonywania wstążek
Wybierz jedną z czterech, pięknych satynowych wstążek
charakteryzujących się wysoką jakością. Złote znaki na
tasiemkach drukowane są w technologii termotransferowej,
dzięki czemu nie blakną, nie odpadają i można je umieścić
na odzieży.

Taśmy z wzorem ozdobnym
Dodaj osobisty akcent używając trwałych i unikalnych taśm
z wzorami. Chcesz aby Twoje prezenty się wyróżniały na tle
innych, skorzystaj z jednej z czterech opcji.

Taśmy TZe
Taśmy laminowane TZe dla urządzeń P-touch firmy Brother
składają się z sześciu warstw materiałów, co daje cienką,
ale niezwykle mocną etykietę. Tusz jest umieszczany pomiędzy
dwiema warstwami ochronnymi z PET (folia poliestrowa),
co chroni tekst przed ścieraniem, działaniem cieczy,
temperatury, chemikaliów i promieni słonecznych.
Laminowane taśmy TZe są niezwykle trwałe. Ich trwałość
została potwierdzona przez szereg testów przeprowadzonych
przez niezależne laboratorium Underwriters Laboratories.

Kuchnia

Domowe biuro

Magazyn

Szkoła / Oznaczanie

Prezenty / Przyjęcia

Garaż / Ogród
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KARTA PRODUKTOWA

PT-P300BT

Ogólne
Zawartość pudełka

Waga / Wymiary
Drukarka etykiet PT-P300BT
Kaseta z taśmą TZe, 12 mm, czarny nadruk na białym
tle (4 metry)
Dokumentacja

Drukowanie / Nośniki
Technologia druku

Termotransferowa

Maksymalna prędkość druku

20 mm/s

Rozdzielczość druku

180 dpi

Maksymalna szerokość druku

12 mm

Maksymalna wysokość druku

9 mm

Nóż obcinający

Ręczny

Maksymalna ilość wierszy
na etykiecie

2

Bez opakowania

115 (szer.) x 61 (gł.) x 115 (wys.)
0,38 kg

Z opakowaniem

182 (szer.) x 196 (gł.) x 100 (wys.)
0,69 kg

Materiały eksploatacyjne
Rodzaj taśm

TZe

Szerokość taśm

3.5, 6, 9, 12 mm

Oprogramowanie
iOS (Apple)

iOS 9 i wyższy

Android

Android 4.1 i wyższy

Łączność
Bluetooth

Bluetooth Ver 2.1 + EDR Class 2
Certyfikat Apple MFi

Zasilanie
Ilość i rodzaj baterii

6 x AAA

Typ zasilacza

AD-24ES (opcjonalny)

Razem na rzecz lepszego rodowiska
Podj ta przez Brother inicjatywa ekologiczna jest prosta. Staramy si
dzia a w sposób odpowiedzialny, dba o rodowisko i wprowadza
spo ecz stwu osi
pozytywne zmiany, które pom
zrównowa ony rozwój. Nazwali y to podej ie Brother Earth.
www.brotherearth.com

Wszystkie specyfikacje s poprawne w
momencie drukowania i m
ulec zmianie.
Brother jest zastrze onym znakiem towarowym
Brother Industries Ltd. Nazwy handlowe produktów
s zastrze onymi znakami towarowymi lub
znakami towarowymi poszczególnych firm.

