
ColorWorks C831
FIŞĂ TEHNICĂ

Această imprimantă color cu jet de cerneală solidă, cu un tractor de 
alimentare pentru imprimarea pe hârtie continuă, combină cele mai 
bune lucruri din tehnologiile pentru imprimante matriceale şi cele cu jet 
de cerneală.

Imprimanta ColorWorks C831 (GP-C831) de la Epson este o imprimantă industrială cu 
jet de cerneală Micro Piezo, ideală pentru etichete pe tambur de format mare şi pentru 
substanţe chimice GHS.

Spre deosebire de imprimantele matriceale, modelul versatil C831 poate imprima 
coduri de bare complexe, texte şi fotografii clare şi poate fi utilizat cu diferite medii de 
imprimare, inclusiv hârtie şi etichete lucioase. Indiferent de suportul folosit, cerneala pe 
bază de pigment Epson DURABrite Ultra produce printuri durabile, care rezistă la apă, 
decolorare, pete şi la markere.

C831 are o structură durabilă şi este conceput pentru a furniza până la cinci ani de 
imprimare performantă în volume mari. Tehnologia Epson brevetată protejează de praf 
capetele de imprimare, făcând din C831 un model potrivit pentru medii dificile.

Pentru a ajuta la sporirea eficienţei, C831 imprimă până la 19,7 pagini pe minut în 
modul Super Draft şi elimină blocajele hârtiei în câteva secunde prin eliberarea 
automată a hârtiei în cazul apariţiei unei erori. Acest sistem este secundat de un buton 
pentru eliberarea manuală a hârtiei.

C831 este furnizat standard cu interfeţă paralelă, USB şi LAN 100/10BASE pentru a 
simplifica integrarea.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Imprimantă pentru etichete GHS
Ideală pentru etichete mari, inclusiv 
etichetare pe tambur de format mare şi 
pentru substanţe chimice
Certificat BS5609
Respectă cele mai recente standarde GHS 
pentru etichetarea substanţelor chimice
Rapidă
viteze de imprimare de până la 91,7 mm/s
Fiabilă
Proiectată pentru a oferi imprimare de înaltă 
calitate, fără probleme timp de cinci ani 
(600.000 de imprimări)
Economică
Cartuşe de cerneală individuale, de mare 
capacitate



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Metodă de imprimare Imprimantă serială cu jet de cerneală
Configurare duze 360 duze pentru fiecare culoare
Culori Negru, Cyan, Galben, Magenta
Tehnologie cerneală DURABrite™ Ultra
Categorie Imprimantă color industrială pentru etichete

PRESIUNE
Viteză de imprimare Max. 92 mm/sec la 360 x 360 DPI
Rezoluţie de imprimare Max. 5.760 x 1.440 DPI
Lăţime mediu imprimat max. 203 mm

SUPORTURI COMPATIBILE
Formate Hârtie pliabilă
Lăţime Min. 76 mm, Max 241 mm
Tip Hârtie continuă, Etichete ştanţate

GENERAL
Conexiuni Bidirecţional paralel, Interfaţă Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 tip B
Sursă alimentare Extern
Tensiune de alimentare 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Consum de energie electrică Printing: Appx. 33 L, îm Standby: Appx. 8 L
Temperatură/umiditate Printing: 10~35 °C ( 20~80 % RH), Storage: -20~40 °C ( 5~85 % RH)
Dimensiuni produs 464 x 465 x 224 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 12,68 kg

ALTELE
Garanţie 12 Luni Retur în service

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU C11CC68132

Cod de bare 8715946530345

Dimensiuni ambalaje individuale 670 x 585 x 430 mm

Greutate cutie 16,63 kg

Bucăţi 1 Unităţi

Ţară de origine China

Mărime palet 8 Bucăţi

ColorWorks C831

VOLUM DE LIVRAT

Bloc de alimentare
Drivere şi programe utile (CD)
Aparat principal
Ghid introductiv
Manual de utilizare
Cartuşe de cerneală individuale

CONSUMABILE

GJIC5(C): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Cyan) 
(MOQ=10) (C13S020564)
GJIC5(M): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Magenta) 
(MOQ=10) (C13S020565)
GJIC5(Y): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Yellow) 
(MOQ=10) (C13S020566)
GJIC5(K): Ink cartridge for ColorWorks C831 and GP-M831 
(Black) (MOQ=5) (C13S020563)
PE Matte Label - Die-cut Fanfold sheets with sprockets: 
203mm x 152mm, 1000 labels (C33S045553)
PE Matte Label - Die-cut Fanfold sheets with sprockets: 
203mm x 305mm, 500 labels (C33S045552)

1.  1Respectă cele mai recente standarde GHS pentru
etichetarea substanţelor chimice.

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi. 
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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