GEGEVENSFORMULIEREN

Epson GP-C831

Als flexibeler alternatief voor de dot-matrixtechnologie koppelt de GPC831 de kracht van een dot-matrixprinter aan de voordelen van de
inkjettechnologie, zoals bredere compatibiliteit met media en
afdrukken in betere kwaliteit.
In tegenstelling tot dot-matrixprinters kan de veelzijdige GP-C831 geavanceerde
barcodes, scherpe tekst en foto's afdrukken, en kan deze worden gebruikt met een keur
aan media, waaronder glanzend papier en etiketten. Welke media ook worden gebruikt,
de DURABrite Ultra-pigmentinkt van Epson levert duurzame afdrukken die bestand zijn
tegen water, vervaging, vlekken en markeerstiften.
De GP-C831 heeft een duurzame constructie die is ontworpen om tot vijf jaar aan
hoogwaardige afdrukken in grote volumes te leveren. Dankzij de gepatenteerde Epsontechnologie worden de spuitkoppen van de printkop tegen stof beschermd, waardoor de
GP-C831 geschikt is voor de meest veeleisende omgevingen.
De zeer efficiënte GP-C831 kan tot maximaal 19,7 pagina's per minuut afdrukken in
superconceptmodus en papierstoringen worden binnen seconden verholpen doordat het
papier automatisch wordt vrijgegeven als een fout optreedt. Deze functie beschikt ook
nog eens over een handmatige papiervrijgave via een drukknop.
De GP-C831 wordt standaard geleverd met een parallelle, USB- en LAN 100/10BASEinterface voor eenvoudige integratie.

KEY FEATURES
Drukt af op kettingpapier
Drukt geavanceerde barcodes af
Werkt met glanzende media en etiketten
Duurzame afdrukken
Automatisch herstel na blokkering spuitkop

Epson GP-C831
BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

PRODUCT SPECIFICATIONS
TECHNIEK
Afdrukmethode

Seriële inkjetprinter

Configuratie van de spuitkop 360 spuitmondjes per kleur
Kleuren

Zwart, Cyaan, Geel, Magenta

Inkttechnologie

Epson DURABrite™ Ultra

Categorie

Industriële printer voor kleurenetiketten

AFDRUK
Afdrukresolutie

Max. 5.760 x 1.440 dpi

Afdrukbreedte

max. 2.032 mm

Voeding
Drivers en hulpprogramma's (CD)
Hoofdapparaat
Plaatsingshandleiding
Gebruiksaanwijzing
Afzonderlijke inktpatronen

VERBRUIKSMATERIAAL

ONDERSTEUNDE MEDIA

GJIC5(C): Ink cartridge for GP-C831 (Cyan)

Indelingen

Kettingpapier

C13S020564

Breedte

Min. 762 mm, Max 2.413 mm

GJIC5(M): Ink cartridge for GP-C831 (Magenta)
C13S020565

ALGEMEEN
Aansluitingen

USB 2.0 type A, Bidirectioneel parallel, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T)

Voeding

Extern

Voedingsspanning

100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Energieverbruik

Printing: Appx. 33 W, in stand-by modus: Appx. 8 W

Temperatuur/vochtigheid

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

Afmetingen

464 x 465 x 224 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht

12,2 kg

C13S020566
GJIC5(K): Ink cartridge for GP-C831 (Black)
C13S020563

LOGISTICS INFORMATION
SKU

C11CC68132

Streepjescode

8715946530345

Afmetingen losse verpakking

680 x 589 x 424 mm

Gewicht van de verpakking

15,5 kg

stuks

1 Eenheden

Land van herkomst

China

Palletformaat

40 stuks (4 x 10)

Epson Europe BV – Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 /min.)
www.epson.be

GJIC5(Y): Ink cartridge for GP-C831 (Yellow)

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 /oproep + 0.15 /min.)
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

