
2U ventilerende uitschuifbaar rack lade met
kabelbeheerarm & instelbare montagediepte -
56,7 kg
Product ID: UNISLDSHF19M

Met het UNISLDSHF19M instelbare, uitschuifbare rack lade kunt u een lade met kabelbeheer toevoegen
aan bijna elk serverrack of -kast met 4 stijlen. 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.

Dankzij de instelbare inbouwdiepte kan het schap gemakkelijk worden geïnstalleerd in serverkasten met
een montagediepte van 702,2 mm tot 802,2 mm. Verder zijn de schuifrails voorzien van een
vergrendelmechanisme om te voorkomen dat het schap te ver eruit schuift of in het rack terugschuift
voordat het onderhoud is voltooid.

Dit uitschuifbaar rack met een draagvermogen van 56,7 kg heeft een geventileerde constructie van
koudgewalst staal voor een grotere luchtstroom en duurzaamheid in uw serverruimte of bedrade
kastinstallaties.
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Om kabels gemakkelijk door uw rack te leiden, wordt een omkeerbare kabelbeheerarm meegeleverd die
aan de achterkant van het schap kan worden bevestigd, plus een instelbare afschuining om uw
apparatuur op de juiste plaats op het schap te houden.

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

Toepassingen

• Zorg voor extra opslagruimte voor hardware of niet in een rek
gemonteerde apparatuur of randapparaten

• Installeerbaar in bijna elke standaard rek of kast met 4 stijlen

Eigenschappen

• Max. draagvermogen 56,7 kg
• Instelbare montagediepte van 702,2 mm tot 802,2 mm
• TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
• Inclusief omkeerbare kabelbeheerarm
• Geventileerd schap voor een grotere luchtstroom
• Schuifrails met vergrendelingen om te voorkomen dat het schap te

ver naar buiten schuift
• Stevige, 2 mm koudgewalste stalen constructie

www.startech.com/nl
0800 0230 168



Warranty 2 Years

Hardware Industriestandaarden EIA RS310-D

Kabelbeheer Ja

Luchtstroomregeling Ventilerend

Montage-opties Frontmontage (voor- en achterzijde)

U-hoogte 2U

Prestaties Weight Capacity (Stationary) 56.7 kg [125.3 lb]

Fysieke
eigenschappen

Dikte behuizing 2 mm [0.1 in]

Gewicht product 8.2 kg [18 lb]

Kleur Zwart

Maximale montagediepte 802.2 mm [31.6 in]

Minimale montagediepte 702.2 mm [27.6 in]

Type behuizing Staal

Verpakkingsinformatie Package Height 11.3 cm [4.4 in]

Package Length 74 cm [29.1 in]

Package Width 55.1 cm [21.7 in]

Verzendgewicht (verpakt) 10.1 kg [22.2 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Schappen

2 - Oorhaak- en schuifconstructie (links/rechts)

2 - Oorhaaksteun (links/rechts)

1 - Kabelbeheer

1 - Handleiding

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