
ColorWorks C831
DÁTOVÝ LIST

Táto odolná farebná atramentová tlačiareň s traktorovým podávačom 
na tlač na nekonečný papier spája to najlepšie z technológií ihličkovej a 
atramentovej tlače.

Epson ColorWorks C831 (GP-C831) je priemyselná atramentová tlačiareň štítkov s 
technológiou Micro Piezo, ktorá je ideálna na veľkoformátové štítky na označovanie 
nádob a chemických látok spĺňajúce systém GHS.

Na rozdiel od ihličkových tlačiarní dokáže všestranná tlačiareň C831 tlačiť pokročilé 
čiarové kódy, ostrý text i fotografie a možno ju použiť s množstvom médií vrátane 
lesklého papiera a štítkov. Bez ohľadu na použité médiá produkuje pigmentový 
atrament DURABrite Ultra od spoločnosti Epson trvácne výtlačky, ktoré odolávajú vode, 
vyblednutiu, rozmazaniu a zvýrazňovačom.

Tlačiareň C831 má pevnú konštrukciu a je navrhnutá tak, aby poskytovala 
veľkoobjemovú a vysokovýkonnú tlač až päť rokov. Patentovaná technológia 
spoločnosti Epson chráni dýzy tlačovej hlavy pred prachom, vďaka čomu je tlačiareň 
C831 vhodná aj pre náročné prostredia.

Tlačiareň C831 zvyšuje efektívnosť tým, že vytlačí až 19,7 strán za minútu v 
mimoriadne rýchlom režime konceptu a v priebehu niekoľkých sekúnd automaticky 
odstráni uviaznutý papier uvoľnením papiera, ak nastane chyba. Túto funkciu 
podporuje tlačidlo manuálneho uvoľnenia papiera.

Tlačiareň C831 sa štandardne dodáva s paralelným rozhraním a rozhraniami USB a 
LAN 100/10BASE, čo zjednodušuje jej integráciu.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

Tlačiareň štítkov GHS
Ideálna na veľké štítky vrátane označovania 
veľkých nádob a chemických látok
Certifikát BS5609
Spĺňa najnovšie normy GHS na 
označovanie chemických látok
Rýchlosť
rýchlosť tlače až 91,7 mm/s
Spoľahlivá
Tlačiareň je navrhnutá tak, aby poskytla päť 
rokov (600 000 výtlačkov) vysokokvalitnej 
tlače
Hospodárnosť
Veľkokapacitné samostatné zásobníky 
atramentu



ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA
Spôsob tlače Sériová atramentová tlačiareň
Konfigurácia dýz 360 dýz na každú farbu
Kategória Priemyselná farebná tlačiareň štítkov

TLAČ
Rýchlosť tlače Max. 92 mm/s pri 360 x 360 DPI
Rozlíšenie tlače Max. 5.760 x 1.440 DPI
Šírka tlače max. 203 mm

PODPOROVANÉ MÉDIÁ
Formáty Skladané dierované médiá
Šírka min. 76 mm, Max 241 mm
Typ Nekonečný papier, Predrazené štítky

VŠEOBECNE
Zdroj napájania Externé
Napájacie napätie 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Spotreba energie Printing: Appx. 33 Š, v režime spánku: Appx. 8 Š
Teplota/vlhkosť Printing: 10~ 35 °C ( 20~ 80 % RH), Storage: -20~ 40 °C ( 5~ 85 % RH)
Rozmery produktu 464 x 465 x 224 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu 12,68 kg

INÉ
Záruka 12 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu

Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU C11CC68132

Čiarový kód 8715946530345

Krajina pôvodu Čína

ColorWorks C831

OBSAH DODÁVKY

Sieťový adaptér
Ovládač a pomocné programy (CD)
Hlavné zariadenie
Návod na montáž
Návod na obsluhu
Samostatné atramentové kazety

SPOTREBNÝ MATERIÁL

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 305mm, 500 labels (C33S045552)
PE Matte Label - Die-cut Fanfold sheets with sprockets: 
203mm x 152mm, 1000 labels (C33S045553)
PP Matte Label - Coil 220mm x 1000lm (C33S045745)

1.  1Spĺňa najnovšie normy GHS na označovanie chemických
látok.

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON EUROPE B.V. 
Organizační složka 
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21 
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Infolinka: +421 232 786 682 
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