
M6 x 12mm - schroeven en kooimoeren - 100 stuks
pak - zwart
Product ID: CABSCREWM62B

Deze set van 100 M6 montageschroeven en kooimoeren is goed om bij de hand te hebben voor het
installeren van rack mountable apparatuur zoals uw server, netwerk- of audio/videoapparatuur. Bij elke
set wordt een specifiek gereedschap meegeleverd waarmee u elke kooimoer snel en eenvoudige kunt
installeren. Dit TAA-conforme product voldoet aan de eisen van de Amerikaanse Federale wet inzake
handelsovereenkomsten (TAA), die federale aankopen volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Ze zijn ook geschikt voor nieuwe server racks en -kasten - perfect voor wanneer u eens een of twee
moeren laat vallen of kwijtraakt. Het bulkpakket zorgt ervoor dat u voldoende schroeven bij de hand heeft
voor al uw installatie werk.

Zowel de server rack schroeven als de moeren zijn helemaal zwart, voor een mooi aanblik.

De CABSCREWM62B wordt gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Montage van uw standaard rack-apparatuur in een server rack of -
kast

Eigenschappen

• Volledig zwarte stalen constructie
• Vierkante kooimoeren voor racks en kasten met vierkante gaten
• TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
• Hassle-free installation with cage nut installation tool included
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Warranty 2 Years

Hardware Aantal per verpakking 100

Inclusief Montageschroeven en kooimoeren

Type schroefdraad M6

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 6 mm [0.2 in]

Gewicht product 1 kg [2.2 lb]

Kleur Zwart

Lengte product 12 mm [0.5 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 11 mm [0.4 in]

Package Length 28.5 cm [11.2 in]

Package Width 14 cm [5.5 in]

Verzendgewicht (verpakt) 1 kg [2.2 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 100 - M6 schroeven

1 - cage nut installation tool

100 - M6 kooimoeren

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