FICHA DE PRODUTO

ColorWorks C831

A Epson ColorWorks C831 (GP-C831) é uma impressora de etiquetas
jacto de tinta Micro Piezo de força industrial ideal para tambores de
grande formato e etiquetas químicas.
Ao contrário das impressoras matriciais, a versátil C831 imprime códigos de barras
avançados, texto e fotografias nítidos, e pode ser utilizada com diversos tipos de suporte,
incluindo papel brilhante e etiquetas. Independentemente do suporte utilizado, a tinta
pigmentada DURABrite Ultra da Epson produz impressões muito duráveis que resistem à
agua, ao esbatimento e aos marcadores.
A C831 é resistente e foi concebida para oferecer até cinco anos de impressão de grande
volume e de elevado desempenho. A tecnologia Epson patenteada protege os injectores
da cabeça de impressão do pó, tornando a C831 adequada a ambientes exigentes.
Ao ajudar a melhorar a eficiência, a C831 imprime até 19,7 páginas por minuto em modo
super-rascunho e remove o papel encravado em segundos ao libertar automaticamente o
papel em caso de erro. Esta funcionalidade está associado a uma libertação manual do
papel através de um botão de pressão.
A C831 inclui interfaces paralela, USB e LAN 100/10BASE de origem para simplificar a
integração.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Impressora de etiquetas GHS
Ideal para etiquetas grandes, incluindo
etiquetas químicas e para tambores de
grande formato
Certificação BS5609
Em conformidade com os mais recentes
padrões GHS para etiquetas químicas
Rápida
velocidades de impressão de até 91,7
mm/seg
Fiável
Concebida para proporcionar 5 anos
(600.000 impressões) de impressões fáceis
de alta qualidade.
Económica
Tinteiros individuais de alta capacidade

ColorWorks C831

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
TÉCNICA

MATERIAL FORNECIDO

Método de impressão

Impressora de jacto de tinta em série

Configuração dos injectores

360 injectores por cor

Cores

Preto, Cyan, Amarelo, Magenta

Tecnologia de tinta

Epson DURABrite™ Ultra

Categoria

Impressora industrial de etiquetas a cores

IMPRESSÃO
Velocidade de impressão

Max. 92 mm/seg em 360 x 360 dpi

Resolução de impressão

Max. 5.760 x 1.440 dpi

Largura de impressão

máx. 203 mm

Fonte de alimentação
Driver e programas de ajuda (CD)
Aparelho principal
Manual de instalação
Manual de instruções
Tinteiros Individuais

CONSUMÍVEIS

SUPORTES COMPATÍVEIS
Formatos

Papel contínuo com furos de transporte

Largura

Mín. 76 mm, Max 241 mm

GJIC5(C): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Cyan)
(MOQ=10)

Tipo

Papel contínuo, Etiqueta recortada

C13S020564
GJIC5(M): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Magenta)
(MOQ=10)

GERAL
Ligações

USB 2.0 Tipo B, Bidireccional paralela, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)

C13S020565

Fonte de alimentação

Externo

Tensão de alimentação

100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

GJIC5(Y): Ink cartridge for ColorWorks C831 (Yellow)
(MOQ=10)

Consumo de energia

Impressão: Aprox. 33 W, em standby: Aprox. 8 W

C13S020566

Temperatura/humidade

Impressão: 10~35 °C ( 20~80 % RH), Armazenamento: -20~40 °C ( 5~85 % RH)

Dimensões do produto

464 x 465 x 224 mm (Largura x Profundidade x Altura)

GJIC5(K): Ink cartridge for ColorWorks C831 and GP-M831
(Black) (MOQ=5)

Peso do produto

12,68 kg

PE Matte Label - Die-cut Fanfold sheets with sprockets:
203mm x 152mm, 1000 labels

OUTROS
Garantia

C13S020563

C33S045553

12 Meses Entrega
Optional warranty extension available

PE Matte Label - Die-cut Fanfold sheets with sprockets:
203mm x 305mm, 500 labels
C33S045552

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS
SKU

C11CC68132

Código de barras

8715946530345

Dimensões Embalagem individual

670 x 585 x 430 mm

Peso da embalagem

16,63 Kg

Quantidade múltipla de encomenda

1 Unidades

País de origem

China

Tamanho da Euro palete

8 Peça

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos
detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

1. Em conformidade com os mais recentes padrões GHS
para etiquetas químicas.

