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PT-P300BT 
Labelprinter i elegant design til smartphone og tablet 
 

Brother P-touch P300BT er en smart lille Bluetooth-printer, der gør det både sjovt og praktisk for 
hele familien at fremstille kreative labels. Via den brugervenlige Brother Design&Print app er 
labelprinteren nem at anvende med din smartphone eller tablet, og du kan lave dine helt personlige 
labels til brug i boligen, i haven, i redskabsskuret eller på børnenes skoleartikler. Brother PT-
P300BT benytter TZe-tape, som findes i et stort udvalg af bredder og farver. De er 
modstandsdygtige over for blandt andet sollys, varme, kulde, slid og kemikalier, så dine labels har 
lang levetid og bliver siddende, hvor de skal. 
 
 

 Understøtter Apple iOS 9 eller senere samt Android 4.1 eller senere 

 Bluetooth-tilslutning til mobile enheder 

 4 tapebredder 3.5, 6, 9 og 12 mm (klæbende) 

 12 mm brede stoftape i forskellige farver til kreative gavebånd 

 Printhastighed op til 20 mm/sek.  

 Gratis app til Apple iOS samt Android 

 Flere skrifttyper, rammer, symboler og emojis 

 Indbygget manuel kniv 

 Strømforsynes via adapter eller 6 x AAA-batterier (medfølger ikke) 

 Leveres med 1 stk. TZe-tape, 12 mm, sort på hvid (4 m)  

 3 års garanti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logistikinformation  Mål/vægt  B x D x H                                   Volumen/kasse 
Model PT-P300BT Uden kasse 115 x 61 x 115 mm / 0,38 kg - 
Varenummer PTP300BTZW1 Med kasse 182 x 196 x 100 mm / 0,69 kg 3,57 dm3 
EAN-kode 4977766766081 Master (3 stk.) 306 x 206 x 199 mm / 2,33 kg 12,54 dm3 
EAN-kode master (3 stk). 4977766766098 
Oprindelsesland/Toldkode Kina / 8443321090  

Opsummering 
Brother P-touch P300BT er en smart lille labelprinter til opmærkning i hjemmet. Kompakt, trådløs model, 
som udskriver holdbare selvklæbende labels direkte fra din mobile enhed. Udskrift via brugervenlig app med 
understøttelse af Apple iOS 9 eller senere samt Android 4.1 eller senere. Tilføj rammer, symboler og emojis 
til din label. PT-P300BT anvender TZe-tape til 3.5, 6, 9 eller 12 mm brede labels i forskellige 
farvekombinationer. Stoftape til kreative gavebånd. PT-P300BT strømforsynes med adapter eller 6 x AAA-
batterier (medfølger ikke). Indbygget manuel kniv. Leveres med 1 stk. TZe-tape, 12 mm, sort på hvid (4 m). 
Tre års garanti. 
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