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•  Identifique as roupas das crianças com seu nome usando etiquetas termocolantes fáceis de aplicar
•  Imprima mensagens personalizadas em fitas de cetim para presentes e outras ocasiões
•  Fácil de configurar usando a conexão Bluetooth do seu smartphone ou tablet
•  O aplicativo gratuito P-touch Design&Print torna a confecção de etiquetas fácil e rápida
•  Inclusos vários modelos pré-formatados para aplicações de etiquetagem populares

www.brother.com.br

• Crie etiquetas de diferentes cores e larguras para usar em toda a sua casa

O Rotulador Eletrônico P-touch CUBE da Brother 
vem com design único e inovador. Ideal para criar 
etiquetas para uso doméstico e profissional 
(organização em escritórios, scrapbooks, eventos, 
artesanatos). Com o aplicativo P-touch Design&Print, 
basta criar as etiquetas no seu smartphone/tablet 
com sistema operacional iOs ou Android e imprimir 
através de conexão Bluetooth.



CUBE 

3,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm
Laminadas convencionais (8 metros / *4 metros)

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

 Laminadas fluorescentes (5 metros)

TZe-B31
TZe-C31

 Laminadas foscas (8 metros / **5 metros)

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

 Laminadas prata fosca (8 metros)

TZe-M921 TZe-M931

 Não laminadas (8 metros)

TZe-N201 TZe-N221 TZe-N231

 Laminadas flexíveis ID – para enrolar nos cabos (8 metros)

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

 Laminadas extrafortes (8 metros)

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

TZe-S621 TZe-S631

 Tecido termocolante – fixação a ferro em roupas de algodão (3 metros)

TZe-FA3

 Laminadas em tons pastel (4 metros)

TZe-MQE31
TZe-MQ531
TZe-MQF31

 Laminadas estampadas (4 metros)

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

 Fitas de cetim (4 metros)

TZe-R231
TZe-R234

TZe-RE34
TZe-RW34
TZe-RN34

Guia de Etiquetas e Fitas
de Cetim

As etiquetas e fitas de cetim P-touch 
Brother estão disponíveis em uma 
ampla gama de cores e tamanhos.



Especificações do P-touch CUBE
Incluso na caixa:

Dimensões e peso:

Av. Paulista, 854 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01310-100
Site: www.brother.com.br

Brother International Corporation do Brasil Ltda.

Contato:

Rotulador P-TOUCH CUBE (PT-P300BT)
Cartucho de fita TZe 12 mm preto sobre branco (4 m)
Documentações

Dimensões: 115 (L) x 61 (P) x 115 (A) 
Peso: 0,38 kg 
Sistemas operacionais suportados: 

iOS versão 9 ou superior
Android versão 4.1 ou superior

Alimentação:

Pilhas alcalinas 6 x AAA (LR03) / baterias recarregáveis HR03 NiMH 
Adaptador CA Brother AD-24ES  

Conectividade:

Bluetooth Ver 2.1 + EDR Classe 2
Apple MFi certified

Impressão (hardware):

Velocidade de impressão de até 20 mm/segundo

Aplicativo P-touch Design&Print da Brother:

23 fontes Brother inclusas
1070 símbolos e emojis

11_16_V1

Resolução de impressão de 180 dpi
Largura da fita máxima de 12 mm
Altura da impressão máxima de 9 mm
Cortador manual para corte completo
Máximo de 2 linhas por etiqueta
Comprimento da etiqueta mínimo 25 mm / máximo 499 mm

51 molduras padrão
10 molduras decorativas
Orientações de texto vertical e horizontal
Salva etiquetas para edição/impressão futura

Suprimentos de fita:

Larguras de fita suportadas: 3,5 / 6 / 9 / 12 mm
Cartuchos de fita TZe Brother 
Etiquetas adesivas laminadas padrão
Etiquetas adesivas laminadas fluorescentes
Etiquetas adesivas laminadas foscas
Etiquetas laminadas metálicas cor prata (fosca)
Etiquetas adesivas não laminadas
Etiquetas adesivas laminadas coloridas em tons pastel
Etiquetas adesivas laminadas estampadas
Fitas de cetim para presentes e decorações
Etiquetas de tecido termocolantes para roupas

Brother é uma marca registrada da Brother Industries Ltd.
Os nomes dos produtos de marca são marcas registradas ou marcas comerciais de suas respectivas empresas. As 
imagens das etiquetas mostradas são apenas para fins ilustrativos e alguns aspectos podem não ser reproduzíveis 
neste modelo.
As especificações do produto estão sujeitas a alterações. 

Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor


