
GP-C831
ColorWorks®

Im
pressora de etiquetas

Impressão de etiquetas largas
coloridas para ambientes industriais

A ColorWorks® GP-C831 foi projetada para ambientes industriais exigentes e 
combina as vantagens de uma impressora jato de tinta com a precisão de um 
alimentador por tração, garantindo uma alimentação precisa para reduzir os 
emperramentos.

Esta impressora de etiquetas jato de tinta é ideal para produção de etiquetas de 
produtos químicos e tambores em grande formato que requerem o padrão GHS e 
estão certi�cadas para imprimir em suportes aprovados pela norma BS56091, além 
de uma ampla variedade de etiquetas e papéis contínuos.

Esta impressora utiliza as duradouras tintas pigmentadas Epson que se aderem 
�rmemente às �bras da mídia a �m de oferecer uma ótima estabilidade e resistência 
aos produtos químicos, água, descoloração e manchas.

Principais características

· Duradouras: etiquetas de alta durabilidade que cumprem com os mais 
recentes padrões GHS para a rotulagem de produtos químicos.

· Rápida: imprime etiquetas coloridas de um modo rápido e fácil, com 
velocidades de até 92 mm/s2.

· Etiquetas mais largas: oferece uma área de impressão de até 20,3 cm x 
55,8 cm.

· Versátil: impressoras jato de tinta com cabeça MicroPiezo® de resistência 
industrial e alimentador por tração.



ColorWorks® GP-C831
Especi�cações técnicas

Estas especi�cações e termos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. Os demais nomes de produtos são propriedade de suas respectivas empresas. A Epson não detém 
nenhum direito sobre essas marcas. © 2020 Epson America, Inc CPD LP 101154 02/20

     Tinta pigmentada, cartuchos de 4 cores

Alimentador por tração por pressão
(entrada posterior/saída frontal)

USB de alta velocidade, LAN 100BASE-TX/10BASE-T,
bidirecional paralela (compatível com o modo IEEE-1284 ECP)

C11CC68122

Cartucho de tinta GJIC5(C) ciano 32,5 ml C13S020564

Cartucho de tinta GJIC5(M) magenta 32,5 ml C13S020565

Cartucho de tinta GJIC5(Y) amarela 32,5 ml

Cartucho de tinta GJIC5(K) preta 97,8 ml

C13S020566

O que há na caixa
Impressora ColorWorks® GP-C831
Cabo de energia 
Cartuchos de tinta independentes
CD-ROM de instalação
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Método de impressão  
Tipo de tinta
Resolução de impressão  

Velocidade de impressão2

Tipos de papel

Tecnologia jato de tinta MicroPiezo®

Impressora 

Largura
Comprimento (uma página)
Espessura 

Largura máxima3

Margem esquerda 
Margem direita3

Margem superior  
Margem inferior

Fonte para código de barras
(driver de impressora integrado) 
Interfaces
   
Código de controle  
Temperatura de operação
Temperatura de armazenamento

76,2 – 241,3 mm

12,7 – 558,8 mm

0,065 – 0,19 mm

203,2 mm

13 mm

13 mm

2 mm

2 mm

Dimensões da mídia

Área de impressão

Geral

Produto

Método de alimentação de papel 

Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, EAN-13,
EAN-8, UPC-A, UPC-E, POSTNET, QR Code

     ESC/P2 (command) & ESC/P Raster (driver)

10° C – 35° C, 20% – 80% de HR
-20° C – 40° C, 5% – 85% de HR

Aprox. 12,2 kg, sem a tinta

Dimensões gerais 
Peso 

46,4 cm x 46,4 cm x 22,3 cm (altura x largura x profundidade)

Impressão aprox. 20 W (mídia, ISO/IEC 10561, carta)
Em espera aprox. 2,3 W (modo em espera)

CA 110 - 240 VCA

50 Hz - 60 Hz

Alimentação silenciosa ativada: aprox. 48 dB (A)
Alimentação silenciosa desativada: aprox. 50 dB (A)

Código

1- A impressora jato de tinta de tinta ColorWorks® C831 da Epson com as tintas pigmentadas DURABrite® de Epson utilizadas em combinação com os substrato Neenah Kimdura® possui a certi�cação BS5609. 2- Velocidade de impressão em modo rascunho, a uma resolução de                              
360 dpi × 360 dpi. 3- A área de impressão é �xa e relativa ao alimentador por tração esquerdo, iniciando em 129 mm da borda esquerda da mídia. Se a mídia ultrapassar a área de impressão, a margem direita deve ser maior que 129 mm.

Até 720 dpi x 720 dpi (papel normal)
Até 5760 dpi x 1440 dpi (papel glossy)

até  92 mm/s (modo rascunho)
Formulário contínuo (papel convencional, etiqueta pré-cortada,

sacolas de medicamentos)

Voltagem nominal 
Frequência nominal  
Ruído acústico

Consumo de energia

www.epson.com.br
Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

C13S020563


