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Tato odolná barevná inkoustová tiskárna s traktorovým podavačem s 
podporou tisku na nekonečný papír v sobě kombinuje to nejlepší z 
technologií jehličkových a inkoustových tiskáren.

Model Epson ColorWorks C831 (GP-C831) představuje průmyslovou inkoustovou 
tiskárnu štítků s technologií Micro Piezo, která umožňuje použití v náročných 
prostředích a je vhodná pro tisk velkoformátových štítků GHS sloužících ke značení 
sudů a chemických látek.

Na rozdíl od jehličkových tiskáren dokáže všestranný model C831 tisknout pokročilé 
čárové kódy, ostré texty i fotografie a lze jej využívat společně s celou řadou médií, 
včetně lesklého papíru a štítků. Ať už použijete jakékoli médium, pigmentový inkoust 
DURABrite Ultra od společnosti Epson je zárukou trvanlivých výtisků, které jsou odolné 
vůči vodě, blednutí, rozmazání i zvýrazňovačům.

Tiskárna C831 se pyšní odolným tělem, které je navrženo tak, aby vydrželo až pět let 
výkonného a vysokoobjemového tisku. Patentovaná technologie od společnosti Epson 
chrání trysky tiskové hlavy před prachem, takže je model C831 vhodný i pro náročná 
prostředí.

V rámci zlepšení efektivity dokáže model C831 vytisknout až 19,7 stran za minutu v 
režimu Super Draft. Uvolnění zaseknutého papíru je navíc otázkou několika sekund, 
protože tiskárna disponuje funkcí automatického uvolnění papíru v případě chyby. 
Nechybí ani tlačítko pro ruční uvolnění papíru.

Do standardního vybavení tiskárny C831 patří paralelní rozhraní i rozhraní USB a LAN 
100/10BASE usnadňující integraci zařízení.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Tiskárna štítků GHS
Ideální pro velké štítky např. ke značení 
sudů a chemických látek
Certifikace BS5609
Splňuje podmínky nejnovějších standardů 
GHS pro značení chemických látek.
Rychlost
tisk rychlostí až 91,7 mm/s
Spolehlivost
Možnost bezproblémového a vysoce 
kvalitního tisku po dobu pěti let (600 000 
výtisků)
Hospodárnost
Samostatné vysokokapacitní zásobníky 
inkoustu



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Metoda tisku Sériová inkoustová tiskárna
Konfigurace trysek 360 trysek pro každou barvu
Barvy Černá, Azurová, Žlutá, Purpurová
Inkoustová technologie DURABrite™ Ultra
Category Průmyslová barevná tiskárna štítků

TISK
Rychlost tisku Max. 92 mm/s pro 360 x 360 dpi
Rozlišení tisku Max. 5.760 x 1.440 dpi
Šířka tisku max. 203 mm

PODPOROVANÁ MÉDIA
Formáty Skládaná média s perforací
Šířka Min 76 mm, Max 241 mm
Typ Nekonečný papír, Vyřezávané štítky

OBECNÉ INFORMACE
Rozhraní Obousměrný paralelní, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), USB 2.0 typu B
Zdroj napájení Externí
Napájecí napětí 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Spotřeba energie Printing: Appx. 33 W, v pohotovostním režimu: Appx. 8 W
Teplota / vlhkost Printing: 10~ 35 °C ( 20~ 80 % RH), Storage: -20~ 40 °C ( 5~ 85 % RH)
Rozměry výrobku 464 x 465 x 224 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 12,68 kg

OSTATNÍ
Záruka 12 měsíců u dodavatele

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU C11CC68132

Čárový kód 8715946530345

Země původu Čína

ColorWorks C831

OBSAH DODÁVKY

Síťový adaptér
Ovladače a pomocné programy (CD)
Hlavní zařízení
Návod k instalaci
Návod k použití
Samostatné inkoustové kazety

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

1.  1Splňuje podmínky nejnovějších standardů GHS pro
značení chemických látek.

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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