
ColorWorks C831
KARTA PRODUKTU

Ta wytrzymała kolorowa drukarka atramentowa z funkcją podawania 
traktorem w celu drukowania w trybie papieru ciągłego łączy najlepsze 
funkcje technologii matrycy igłowej i wydruku atramentowego.

Epson ColorWorks C831 (GP-C831) to przemysłowa atramentowa drukarka etykiet z 
technologią Micro Piezo, która doskonale nadaje się do generowania 
wielkoformatowych etykiet na bębny i środki chemiczne, zgodnych z wytycznymi GHS.

W odróżnieniu od drukarek z matrycami igłowymi wszechstronne urządzenie C831 
oferuje drukowanie zaawansowanych kodów kreskowych, wyraźnych tekstów i 
pięknych zdjęć. Ponadto obsługuje drukowanie etykiet i materiałów na papierze 
błyszczącym. Niezależnie od tego, jaki nośnik jest stosowany, pigmentowy atrament 
DURABrite Ultra firmy Epson zapewnia trwałe wydruki odporne na działanie wody, 
używanie zakreślacza, tworzenie smug i blaknięcie.

Drukarka C831 charakteryzuje się wytrzymałą obudową i zapewnia wydajne 
wysokonakładowe drukowanie przez okres do 5 lat. Opatentowana technologia Epson 
chroni dysze głowicy drukującej przed zabrudzeniami, dzięki czemu urządzenie 
sprawdza się nawet w bardzo wymagających punktach obsługi.

Wysokowydajny model C831 drukuje do 19,7 stron na minutę w trybie roboczym, a w 
razie zacięcia papieru w ciągu kilku sekund automatycznie go zwalnia. Jeśli funkcja 
automatyczna nie zadziała, można skorzystać z przycisku ręcznego zwalniania papieru.

Drukarka C831 została wyposażona w interfejsy USB i LAN 100/10BASE ułatwiające 
integrację w każdym środowisku.

KLUCZOWE CECHY

Drukarka etykiet GHS
Idealna do dużych etykiet, w tym 
wielkoformatowych etykiet na bębny i środki 
chemiczne
Certyfikat BS5609
Zgodna z najnowszymi normami GHS 
dotyczącymi etykiet na środki chemiczne
Szybkość
Drukowanie do 91,7 mm/s
Niezawodność
Konstrukcja mająca zapewnić 5 lat (600 000 
wydruków) bezproblemowego drukowania w 
wysokiej jakości
Oszczędność
Pojedyncze wkłady atramentowe o dużej 
pojemności



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Metoda drukowania Szeregowa drukarka atramentowa
Konfiguracja dyszy 360 dysz dla każdego koloru
Kolory Czarny, Cyjan, Żółty, Magenta
Technologia tuszów DURABrite™ Ultra
Kategoria Drukarka przemysłowa do drukowania kolorowych etykiet

DRUKOWANIE
Szybkość drukowania Max. 92 mm/s na 360 x 360 DPI
Rozdzielczość druku Max. 5.760 x 1.440 DPI
Szerokość druku maks. 203 mm

OBSŁUGIWANE NOŚNIKI
Formaty Nośnik harmonijkowy z zębatkami
Szerokość Min 76 mm, Max 241 mm
Rodzaj Papier ciągły, Etykieta cięta

INFORMACJE OGÓLNE
Przyłącza Dwukierunkowe równoległe, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Złącze USB 2.0 typu B
Zasilanie Zewnętrzne
Napięcie zasilania 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Pobór mocy Printing: Appx. 33 W, w trybie czuwania: Appx. 8 W
Temperatura/wilgotność Printing: 10~ 35 °C ( 20~ 80 % RH), Storage: -20~ 40 °C ( 5~ 85 % RH)
Wymiary produktu 464 x 465 x 224 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 12,68 kg

INNE
Gwarancja 12 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU C11CC68132

Kod kreskowy 8715946530345

Wymiary opakowania pojedynczego 670 x 585 x 430 mm

Waga pudełka 16,63 kg

szt. 1 Liczba jednostek

Kraj pochodzenia Chiny

Rozmiar palety 8 szt.

ColorWorks C831

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Zasilacz
Sterowniki i programy pomocnicze (CD)
Urządzenie podstawowe
Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi
Pojedyncze wkłady atramentowe

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

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) (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.  1Zgodność z najnowszymi normami GHS dotyczącymi
etykiet na środki chemiczne.

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


