
A COLORWORKS C831 CHEGA PARA REVOLUCIONAR A 
IMPRESSÃO DE ETIQUETAS EM ESCALA INDUSTRIAL.
 
Projetada para lidar com um grande volume de produção, graças a 
sua velocidade, baixo custo dos cartuchos de tinta e total 
confiabilidade, a ColorWorks C831 garante excelente qualidade na 
impressão, gerando resultados surpreendentes e muito superiores.
Este equipamento representa uma verdadeira inovação tecnológica, 
pois possui alta capacidade industrial de impressão, ideal para a 
produção de etiquetas de grandes formatos para padrão GHS e 
etiquetas para produtos químicos.
Além disso, a C831 conta com a tecnologia de jato de tinta 
MicroPiezo, que viabiliza a impressão em cores brilhantes e vivas, 
reduz o desperdício de tinta e os custos de impressão, e aumenta o 
rendimento dos cartuchos.

EPSON COLORWORKS C831
RESULTADOS SUPERIORES 

EM IMPRESSÃO DE ETIQUETAS

Medidas: 46,5 x 46,5 x 22,4 cm
(largura x profundidade x altura)

 

Conta com a precisão 
de um tracionador 
de papel de 8 pinos

Primeira solução 
de jato de tinta com 

certificação BS-56091

Tinta DURABrite
Ultra da Epson - ideal para
impressões duradouras



VANTAGENS DA COLORWORKS C831
• Velocidade de impressão incomparável
• Cartuchos independentes de alta capacidade
• Oferece cinco anos de impressão de alta qualidade, 
    o equivalente a 600 mil cópias
• Segue os padrões GHS mais recentes para etiquetamento 
    de produtos químicos
• Imprime etiquetas para tambores de grandes formatos, 
    etiquetas químicas e códigos de barras de alta densidade
• Sua velocidade de impressão é de até 16,5 páginas/minuto 
    ou 91,7 mm/s.

POSSUI ALIMENTAÇÃO 
PRECISA DE ETIQUETAS, 

EVITANDO TRAVAMENTOS, 
E IMPRIME CÓDIGOS DE 

BARRAS DE ALTA 
DENSIDADE

IMPRESSÕES EM
LARGA ESCALA

Resolução: 720 x 720 dpi
Largura de impressão: 203,2 mm máxima
Tipos de papel: formulário contínuo (papel em branco, 
etiqueta embalagens de medicamento)
Largura: 76,2 a 241,3 mm rolos
Espessura: 0,065 a 0,19 mm
Sistemas operacionais:
Microsoft Windows XP 32-bit (SP3) / 64-bit (SP2) 
Windows Vista 32-bit / 64 bit (SP2)
Windows 7 32-bit / 64-bit 
Windows Server 2003
Windows Server 2008

EXCELENTE
PARA A 

INDÚSTRIA 
QUÍMICA.



O USO DE ETIQUETAS E RÓTULOS
CRESCE EM TODOS OS SEGMENTOS
Com o surgimento e crescimento de pequenas e médias empresas em todo o Brasil, a demanda por
impressão de etiquetas e rótulos cresce na mesma proporção. Produtos artesanais, químicos, remédios,
alimentos, bebidas, laticínios, transporte e logística, ou seja qual for o segmento, personalizar os produtos,
cumprir leis ou especificar informações ficam mais fáceis imprimindo as próprias etiquetas e rótulos. 

VANTAGENS DA IMPRESSÃO DIGITAL COM
IMPRESSORAS EPSON COLORWORKS:
• Resultados excepcionais em cores vivas, com grande qualidade
• Imprimem em diversos substratos
• Tintas ecologicamente corretas



Centros de Serviço
Autorizado Epson

São mais de 73 Centros de Serviço Autorizado Epson cobrindo todo 
o território nacional, localizados nas principais cidades brasileiras 
para atendimento on site em equipamentos de grande formato.

Belém
Pará

Maceió
Alagoas

UNIDADES
DSI SISTEMAS DE IMPRESSÃO

Matriz Ronda Alta
Rio Grande do Sul

Maringá
Paraná

Bauru
São Paulo

São Paulo
São Paulo

Vitória
Espírito Santo

Criciúma
Santa Catarina

Campina Grande
Paraíba Recife

Pernambuco

A DSI
Além de ser distribuidor autorizado Epson® - equipamentos, suprimentos e peças para todo o 
Brasil, a DSI também é um dos CSAs da fábrica - Centro de Serviço Autorizado para assistência 
técnica e manutenção da marca líder em impressoras para sublimação.
 
Chegar a este ponto é uma conquista muito importante, resultado de trabalho incansável e 
seriedade em todas as relações comerciais. São mais de 20 anos de experiência no fornecimento 
de soluções para o mercado de impressão, estamparia digital e sublimação, sendo, hoje, um dos 
maiores distribuidores de impressoras de grande formato Epson® no Brasil.

Com equipe altamente qualificada, presta mais que serviços de venda e suporte, auxilia os 
clientes a melhorarem seus processos, resultados e lucratividade.

0800 647 1643

DSI Sistemas de Impressão

Matriz Rio Grande do Sul - Ronda Alta
Unidade Santa Catarina - Criciúma
Unidade Paraná - Maringá
Unidade São Paulo - São Paulo Capital
Unidade São Paulo - Bauru
Unidade Espírito Santo - Vitória
Unidade Alagoas - Maceió
Unidade Pernambuco - Recife
Unidade Paraíba - Campina Grande
Unidade Pará - Belém

dsionline.com.br


