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EPSON  ColorWorks C831 
 

Epson ColorWorks C831 to przemysłowa, kolorowa drukarka atramentowa z technologią Micro Piezo, 
która doskonale nadaje się do generowania wielkoformatowych etykiet na środki chemiczne, zgodnych 
z wytycznymi GHS. Epson C831 z bardzo wytrzymałą obudową i z funkcją podawania traktorem w celu 
drukowania w trybie papieru ciągłego, łączy najlepsze funkcje technologii matrycy igłowej i wydruku 
atramentowego. 

W odróŜnieniu od drukarek z matrycami igłowymi, model C831 oferuje drukowanie zaawansowanych 
kodów kreskowych, wyraźnych tekstów i pięknych zdjęć, na dowolnych materiałach i etykietach Ink-Jet 
(mat, połysk). NiezaleŜnie od tego, jaki nośnik jest stosowany, pigmentowy atrament DURABrite Ultra 
firmy Epson zapewnia trwałe wydruki odporne na działanie wody, uŜywanie zakreślacza, tworzenie 
smug i blaknięcie. Opatentowana technologia Epson chroni dysze głowicy drukującej przed 
zabrudzeniami, dzięki czemu urządzenie sprawdza się nawet w bardzo wymagających warunkach. 
 
Wysokowydajny model C831 drukuje do 17 stron na minutę w trybie roboczym. Drukarka została 
wyposaŜona w interfejsy USB i LAN 100/10, ułatwiające integrację w kaŜdym środowisku. 

 
NajwaŜniejsze cechy urządzenia: 
 

• Drukarka etykiet GHS - idealna do duŜych etykiet, na bębny i środki chemiczne, 

• Certyfikat BS5609 - zgodna z najnowszymi normami GHS, dotyczącymi etykiet na środki 
chemiczne, 

• Szybkość - drukowanie do 92 mm/s, 

• Niezawodność - konstrukcja mająca zapewnić min.5 lat (600 000 wydruków) 
bezproblemowego drukowania w wysokiej jakości, 

• Oszczędność - pojedyncze wkłady atramentowe o duŜej pojemności. 

 
Dane techniczne: 
 

NAZWA ColorWorks C831 

Rozdzielczość: Max. 5760 x 1440 dpi 

Technologia druku: 
Drukarka atramentowa z technologią Micro Piezo,                        
tusze DURABrite™ Ultra 

Szerokość druku: Max. 203 mm 

Szybkość druku: Max. 92 mm / sek. 

Wbudowane kody kreskowe:  

  Kody 1D: Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, EAN-13, 
  EAN-8, UPC-A, UPC-E, POSTNET 

Kody 2D: QR Code 
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Sterowniki: 
Microsoft® Windows® XP 32-bit (SP3)/64-bit (SP2),           
Vista® 32 -bit/64-bit (SP2), Windows 7 32-bit/64-big,   
Windows Server 2003, Windows Server 2008 

Rodzaj nośnika: 

 
Nośnik harmonijkowy, ciągły z prowadzeniem (składanka 
komputerowa) 
 

Format materiałów: 

 
Szerokość: min. 76 do max. 241 mm 
Długość:    min. 13 do max. 559 mm 
Grubość:    od 0,065 do 0,19 mm 
 

Interfejsy: USB 2.0, LPT i Ethernet 10/100 

Język programowania: ESC/P Raster 

Waga/Wymiary (W x S x G): 12,7 kg / 224mm x 464mm x 465mm 

Pojemniki z tuszem: 4 osobne wkłady atramentowe CMYK (tusz pigmentowy) 

 


