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Αυτός ο ανθεκτικός έγχρωμος εκτυπωτής inkjet με τροφοδοσία από 
τράκτορα για εκτύπωση σε συνεχές χαρτί συνδυάζει τα καλύτερα 
χαρακτηριστικά της τεχνολογίας ακίδων και της τεχνολογίας inkjet.

Το μοντέλο ColorWorks C831 (GP-C831) της Epson είναι ένας εκτυπωτής ετικετών 
inkjet Micro Piezo βιομηχανικής χρήσης, ιδανικός για τύμπανο μεγάλου φορμάτ GHS 
και ετικέτες χημικών προϊόντων.

Σε αντίθεση με τους εκτυπωτές ακίδων, ο ευέλικτος C831 μπορεί να εκτυπώσει 
τελευταίας τεχνολογίας barcode, ευκρινές κείμενο και καθαρές φωτογραφίες, ενώ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικιλία μέσων, συμπεριλαμβανομένου γυαλιστερού 
χαρτιού και ετικετών. Όποιο κι αν είναι το μέσο που χρησιμοποιείται, η μελάνη pigment 
DURABrite Ultra της Epson δημιουργεί εκτυπώσεις που διαρκούν και είναι ανθεκτικές 
στις μουτζούρες, στο ξεθώριασμα, στο νερό και σε μαρκαδόρους επισήμανσης.

Ο εκτυπωτής C831 διαθέτει στιβαρή κατασκευή και έχει σχεδιαστεί για υψηλή απόδοση 
σε μεγάλους όγκους για έως και πέντε χρόνια. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας τεχνολογία της Epson προστατεύει τα ακροφύσια της κεφαλής 
εκτύπωσης από τη σκόνη, καθιστώντας τον C831 ιδανικό για απαιτητικά περιβάλλοντα.

Αυξάνοντας την αποδοτικότητα, ο C831 εκτυπώνει έως 19,7 σελίδες το λεπτό σε 
γρήγορη πρόχειρη λειτουργία, και επιλύει τυχόν εμπλοκές χαρτιού απελευθερώνοντας 
αυτόματα το χαρτί σε περίπτωση σφάλματος. Υπάρχει επίσης κουμπί για χειροκίνητη 
απελευθέρωση χαρτιού.

Ο εκτυπωτής C831 διευκολύνει τη διαδικασία ενσωμάτωσης καθώς διαθέτει παράλληλη 
διασύνδεση και διασύνδεση USB και LAN 100/10BASE ως βασικές δυνατότητες.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Εκτυπωτής ετικετών GHS
Ιδανικός για μεγάλες ετικέτες, 
συμπεριλαμβανομένων των τυμπάνων 
μεγάλου φορμάτ και των ετικετών σε χημικά 
προϊόντα
Με πιστοποίηση BS5609
Συμμόρφωση με τα πρόσφατα πρότυπα του 
συστήματος GHS σχετικά με τη σήμανση 
των χημικών προϊόντων
Ταχύτητα
Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης έως 91,7 
χιλ./δευτ.
Αξιοπιστία
Σχεδιασμένος να λειτουργεί επί πέντε χρόνια 
(600.000 εκτυπώσεις) προσφέροντας 
εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας χωρίς 
προβλήματα
Οικονομία
Μεμονωμένες φύσιγγες μελανιού μεγάλης 
χωρητικότητας



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Μέθοδος εκτύπωσης Σειριακός εκτυπωτής inkjet
Διαμόρφωση ακροφυσίων 360 ακροφύσια ανά χρώμα
Χρώματα Black, Cyan, Yellow, Magenta
Τεχνολογία μελανιού DURABrite™ Ultra
Κατηγορία Βιομηχανικός εκτυπωτής έγχρωμων ετικετών

ΕΚΤΎΠΩΣΗ
Ταχύτητα εκτύπωσης Max. 92 mm/δευτ. στα 360 x 360 DPI
Ανάλυση εκτύπωσης Max. 5.760 x 1.440 DPI
Πλάτος εκτύπωσης μέγ. 203 mm

SUPPORTED MEDIA
Φορμά Αναδιπλούμενα μέσα με οδοντωτά άκρα
Πλάτος Min 76 mm, Max 241 mm
Τύπος Συνεχές χαρτί, Διάτρητη ετικέτα

ΓΕΝΙΚΆ
Συνδέσεις USB 2.0 Τύπου B, Αμφίδρομη παράλληλη, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
Τροφοδοτικό Εξωτερική
Τάση τροφοδοσίας 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Κατανάλωση ισχύος Printing: Appx. 33 Watt, σε Standby: Appx. 8 Watt
Θερμοκρασία / Υγρασία Printing: 10~35 °C ( 20~80 % RH), Storage: -20~40 °C ( 5~85 % RH)
Διαστάσεις 464 x 465 x 224 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 12,68 kg

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU C11CC68132

Γραμμωτός κωδικός 8715946530345

Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας 670 x 585 x 430 mm

Carton Weight 16,63 kg

Τεμάχια 1 Units

Χώρα κατασκευής Κίνα

Μέγεθος παλέτας 8 Τεμάχια

ColorWorks C831

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Τροφοδοτικό
Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
Κύρια συσκευή
Οδηγίες τοποθέτησης
Οδηγίες χρήσης
Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης

ΑΝΑΛΏΣΙΜΑ

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.  1Συμμόρφωση με τα πρόσφατα πρότυπα του συστήματος
GHS σχετικά με την σήμανση των χημικών προϊόντων.

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 210-8099499 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


