
Vaste Plank Serverrack Verstelbare Diepte
Product ID: ADJSHELF

Het ADJSHELF in een rek te monteren schap met instelbare montagediepte biedt een eenvoudige manier
om voor de missie kritieke computerhardware effectief in uw serverrekken en -kasten te organiseren.

Compatibel met alle 19 inch (brede) serverrekken/-kasten kan het in een vast rek te monteren
schap indien nodig worden ingesteld van 19 inch tot 38 inch (montage diepte). Een stevige koudgewalste
staalconstructie biedt duurzaamheid en is geschikt voor een gewicht van maximaal 80 kg.

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

www.startech.com/nl
0800 0230 168



Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Voor gebruik met alle 19 brede serverracks en serverkasten
• Biedt extra opslagruimte voor bedrijfskritische apparatuur.

Eigenschappen

• Voordelige verstelbare plank voor de meeste 19 inch racks en kasten
• Verstelbare inbouwdiepte van 19 tot 38
• TAA compliant for GSA Schedule purchases
• Voorzien van ventilatie-openingen voor een goede luchtstroom
• Draagvermogen tot 80 kg
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Warranty Lifetime

Hardware Kabelbeheer Nee

Luchtstroomregeling Ventilerend

U-hoogte 1U

Prestaties Weight Capacity (Stationary) 80 kg [176.8 lb]

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Diepte instelbaar van 19 tot 38 inch

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 44.5 cm [17.5 in]

Gewicht product 4.4 kg [9.8 lb]

Hoogte product 40 mm [1.6 in]

Interne breedte 446 mm [17.6 in]

Interne diepte 700 mm [27.6 in]

Interne hoogte 40 mm [1.6 in]

Kleur Zwart

Lengte product 70 cm [27.6 in]

Maximale montagediepte 974 mm [38.3 in]

Minimale montagediepte 495 mm [19.5 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 65 mm [2.6 in]

Package Length 73 cm [28.7 in]

Package Width 52 cm [20.5 in]

Verzendgewicht (verpakt) 5.5 kg [12.2 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Vaste plank

2 - Montagebeugels voorzijde

2 - Montagebeugels achterzijde

8 - M5 schroeven

8 - M5 moeren

8 - M5 flensmoeren

8 - M5 laagbolkopschroeven

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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