
A P60II possui todas as características necessárias para imprimir 
em qualquer lugar, e a qualquer momento. Leve e compacta, ela 
oferece a impressão mais rápida de recibos na sua classe, chegando 
a velocidades de até 100 mm/seg. A bateria da P60II é de alta 
durabilidade, permitindo serviço ininterrupto de até 14 horas, na versão 
Wi-Fi (802.11) e até 46 horas na versão Bluetooth*. Seu design robusto 
garante sua utilização até mesmo em ambientes com cargas extremas 
de trabalho.
A Mobilink P60II é a única impressora Wireless com função de redução 
automática de papel, que podem reduzir o seu consumo em 23%. As 
configurações para redução do uso do papel são extremamente fáceis 
de usar, visto que não exigem alterações em sua aplicação, não alteram 
a qualidade de impressão, a possibilidade de leitura e nem o tamanho 
da letra.
É compatível com os principais sistemas operacionais móveis, que 
inclui o iOS, Android e Windows com Wi-Fi; via Bluetooth, com Android 
e Windows. A TM-P60II, está disponível em 4 versões: 2 versões com 
Bluetooth 2.1+EDR (recibo ou etiquetas) e mais 2 versões com Wifi 
802.11b/g/n (recibo ou etiquetas).
A impressora já vem equipada com drivers completos para ESC/POS®, 
OPOS, ePOS-Print e JavaPOS, o que significa que suas aplicações 

A nova impressora Wireless Mobilink P60II oferece rapidez e segurança máxima em um 
levíssimo design. É ideal para aplicações de impressões a partir de dispositivos móveis.

Características principais
• Bateria de longa duração, líder de mercado, com operação contínua de 

até 46 horas*
• Qualificação de resistência a quedas de até 1,20 m e certificação 

ambiental IP54
• Velocidade de impressão mais rápida de sua classe
• Interface 802.11b/g/n com compatibilidade 2.4GHz/5GHz e Bluetooth® 

2.1 + EDR
• Cortador automático com durabilidade extensa
• Função de redução automática do papel (economia de papel)
• Largura máxima de impressão de até 54 mm em papel padrão de 58 mm
• Emulação Zebra disponível
• Cobertura de um ano de garantia pelo suporte técnico Epson
• Compatível com comandos XML (tecnologia e-POSPrint)
• Código de barras QRCode residente na impressora.

atuais são instantaneamente compatíveis. A emulação Zebra também 
está disponível.
A Mobilink P60II se destaca pela sua alta qualidade e segurança, e é 
apoiada pelo prestígio da marca EPSON.

Mobilink™ P60IIImpressora Mobilink™ P60II
Impressora Wireless de Alta Velocidade para Recibos e Etiquetas



Especificações da impressora
Impressora
Método de impressão Impressão térmica de linhas
Velocidade de impressão Modo de recibos: 100 mm/seg. Modo de etiquetas: 80mm/seg.
Ponto/linha 420/432 ponto. Densidade de impressão:203 ppp
Fonte da impressão
 Fontes Fonte A 12 x 24, nova Fonte B 10 x 24, nova Fonte C 8 x 16
 Capacidade de colunas Papel 58mm, Fonte A/B/C, 35/42/52 colunas;
  Papel 60mm, Fonte A/B/C, 60/43/54 colunas
 Tamanho do caractere 1.5 x 3.0/1.25 x 3.0/1.0 x 2.0 (largura x altura em mm)
 Jogo de caracteres 95 alfanuméricos, 48 internacionais, gráficos de 128 x 10
 Código de barras 1D EAN8/13, UPC-A/E, JAN 8/13, CODE 39/93/128, ITF, símbolos CODEBAR,
  GS1-128, GS1 DataBar Omnidirecional/truncado/limitado/expandido
 Código de barras 2D QR CODE, Maxi Code, PDF417, Composite, Data Matrix, RSS/GS1 e Aztec
 Caracteres por polegada 17/20/25 cpi
Tamanhos de papel Papéis ou etiquetas, largura de 58 mm: ou 60 mm (versão recibos)
  Papéis ou etiquetas, de 30 a 60mm (versão etiquetas)
Diâmetro do papel 51 mm
Confiabilidade 10 milhões de linhas; 500.000 cortes automáticos (versão recibo)
Informação Geral
Interface 802.11b/g/n (2.4GHz) e 802.11a/n (5GHz) ou Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Compatibilidade com os sistemas WiFi (802.11): iOS, Android e Windows
operacionais móveis Bluetooth: Android e Windows
Buffer de dados 4096 Bytes
Cortador automático Corte parcial, lado esquerdo sem corte (versão recibos)
Separador de etiquetas Separação automática de etiquetas
Alerta sonoro Timbre de alerta programável
Sensores Esgotamento de papel (versões recibos e etiquetas)
  Guia de ajuste de papel, marca negra e etiqueta removida (versão etiquetas)
Indicadores de LED
 Luz Verde Ligado
 Luz Alaranjada Só acenderá quando a impressora estiver ligada
  Erro, esgotamento de papel, tampa aberta, nível baixo de bateria (a impressora não opera)
 Luz Azul Quatro níveis de indicadores da bateria:
  3 luzes acesas = de 100% a 60% aprox.
  2 luzes acesas = de 60% a 20% aprox.
  1 luz acesa = de 20% a 10% aprox.
  1 luz intermitente = de 10% a 1% aprox.
Software TM-60II Utilidade, Config. EpsonNet, EpsonNet Simple Viewer, TM-P60II Ferramenta
  e Config. Remota, Conector TM Bluetooth, Página de Configuração Incorporada
Fonte de alimentação Pacote personalizado de baterias de lítio, Adaptador CA (opcional)
 Recarga Adaptador CA (2,5 horas para carregar completamente), carregador de base
  personalizado (2,5 horas para carregar completamente)
Duração da bateria Até 14 horas com 802.11n; até 46 horas com Bluetooth 2.1 + EDR*
Temperatura de funcionamento 0° C a 45° C
Medida máx. de quedas 1,20 m (4”)
Dimensões gerais 103 x 159 x 65 mm (4.05” x 6.25” x 2.55”) (largura x prof. x altura)
Peso Versão Recibos: 630g (1,4 libras) incluindo bateria e fivela
  Versão Etiquetas: 600g (1.3 libras) incluindo bateria e fivela
Cor Epson Black (Preto – EBCK)
Garantia 1 ano
Conteúdo da embalagem
  Mobilink P60II
  Bateria (modelo: OT-BY60II)
  Rolos de papel
  Manual do usuário
  Suporte para cabo USB (garante a conexão do cabo)
  Cabo USB
  Fivelas de fixação ao cinto (integrado à impressora)
  Separador de 58mm (integrado à impressora)
Acessórios
Bateria de litium (OT-BY60II) - Código: C32C831091
Carregador de base múltiplas baterias (OT-CH60II) - Código: C32C825374
Fonte de alimentação (PS-11) - Código: C32C825375
Correia para transporte (OT-ST60) - Código: C32C850181
Estojo protetor (SOFSTELL V1) - Código: 508339
TM-P60II bluetooth c/guilhotina, recibo C31CC79511
TM-P60II bluetooth c/ Peeler, etiqueta C31CC79711 sob encomenda
TM-P60ii WiFi 802.11 b/g/n recibo C31CC79011
TM-P60II WIFI 802.11b/g/n etiqueta C31CC79311 sob encomenda
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Central de Atendimento ao Cliente
Capitais e Regiões Metropolitanas 

4003-0376
Outras Localidades 

0800-880-0094

Para obter mais informações sobre os programas ambientais 
da Epson, visite www.epson.com.br/meioambiente

*A duração da bateria da impressora Mobilink P60II é de até 14 horas em WiFi e até 46 horas em Bluetooth.
A duração da bateria varia significativamente dependendo do uso.
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