
12U rack serverkast - 21 inch diep - houten
afwerking - zwenkwielen - plat verpakt
Product ID: RKWOODCAB12

Met de RKWOODCAB12 12U kantoorserverkast, met een stijlvol houten afwerking, kunt u uw server-,
netwerk- of AV-apparatuur onopvallend opbergen in uw kantoor. Dit TAA-conform product voldoet aan de
eisen van de US Federal Trade Agreements Act  (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA
Schedule mogelijk maakt.

Ontworpen voor naadloze integratie in het meubilair in uw kantoor- of vergaderruimte is deze 12U
serverkast voorzien van externe panelen van houtlaminaat en een voorpaneel van getemperd glas,
waardoor uw apparatuur zichtbaar blijft als u deze wilt controleren en met sleutelsloten aan de voor- en
achterkant om toegang door onbevoegden te voorkomen. Om de omgevingstemperatuur van uw
waardevolle apparatuur te verlagen, is de kast uitgerust met een ventilatiepaneel voor maximale
luchtstroom. En ten slotte is de kast uitgerust met duurzame zwenkwielen, zodat het verplaatsen van uw
serverapparatuur geen enkel probleem oplevert.
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Het omsloten rack met 4 stijlen ondersteunt een gewicht van max. 136 kg en is voorzien van rails met
instelbare montagediepte tussen 431,8 mm tot 533,4 mm zodat apparatuur van verschillende afmetingen
gemakkelijk in het rack kunnen worden geplaatst. En ook uw kabels kunt u aanleggen waar u dat wilt
omdat de 12U kast is uitgerust met kabeldoorvoertules in het achter- en bovenpaneel en een
kabelinvoerpaneel aan de basis.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Monteer server- of netwerkapparatuur in een goed uitgeruste
vergaderruimte

• Voeg een aantrekkelijke serverkast toe die ook in kleine of
thuiskantoren met beperkte ruimte mooi staat

Eigenschappen

• 12U omsloten kast met een stijlvolle houten afwerking
• Max. ondersteund gewicht: 136 kg
• TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
• Instelbare montagediepte van 423 mm tot 523 mm
• Ventilatiepaneel en kabelinvoerpaneel
• Inclusief zwenkwielen
• Sleutelslot aan voor- en achterkant
• Plat verpakt voor gemakkelijk transport
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Warranty 2 Years

Hardware Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Kenmerken deur voorkant Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare
voordeur

Koelopties Twee optionele ventilatoren: 92 mm

Montagerailprofiel L-Shape

Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)

Rack type Met 4 stijlen

Speciale functies Verstelbare montagerails

Zwenkwielen (meegeleverd)

Eenvoudig monteerbaar

Stelpoten

Type achterdeur Hout

Type frame Gesloten kast

Type voordeur Hout met glazen raam

Type zijpaneel Hout

U-hoogte 12U

Wandmonteerbaar Nee

Prestaties Weight Capacity (Stationary) 136.1 kg [300.7 lb]

Fysieke
eigenschappen

Kenmerken deur achterkant Veiligheidsslot met sleutel en verwijderbare deur aan
achterzijde

Kleur Black & Brown

Product
Measurements

Breedte product 56 cm [22 in]

Gewicht product 30.7 kg [67.8 lb]

Hoogte met wielen 72.1 cm [28.4 in]

Hoogte product 65 cm [25.6 in]

Interne breedte 52.1 cm [20.5 in]

Interne diepte 63.7 cm [25.1 in]

Lengte product 66 cm [26 in]

Maximale montagediepte 52.2 cm [20.6 in]

Minimale montagediepte 42.2 cm [16.6 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 46 mm [1.8 in]
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Package Length 75.3 cm [29.6 in]

Package Width 75.3 cm [29.6 in]

Plat verpakt (montage vereist) Ja

Verzendgewicht (verpakt) 34.7 kg [76.7 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Rechter zijpaneel

1 - Linker zijpaneel

1 - Bovenkant rek

1 - Onderkant rek

1 - Achterpaneel

1 - Voordeur

4 - Rekrails

2 - Voor-/achtersteun

1 - Ventilatiepaneel

1 - Kabelinvoerpaneel

4 - Paneelsteunen

1 - Sluitplaat

1 - Ronde doorvoertule

2 - Vergrendelingen (met elk 2 sleutels)

4 - Wielen

32 - M6x12 schroeven

8 - M5x12 schroeven

2 - M4x12 schroeven

4 - M6x15

12 - Nokken

12 - Aansluitbouten

16 - Paspennen

30 - M5 schroeven

30 - M5 kooimoeren

1 - Handleiding

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