
1U verticale kabel-D-ringhaak voor server racks -
5,7 x 15 cm
Product ID: CMHOOK1UL

Met de CMHOOK1UL verticale kabel-D-ring kunt u een 1U metalen kabelhaak aan uw serverrack of -kast
toevoegen voor een netjes georganiseerd kabelkanaal. 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.

De 5,7 x 15 cm grote kabel-D-ring is gemaakt van hoogwaardig staal en biedt een flexibele opening voor
het gemakkelijk invoeren van kabelbundels. Als trekontlasting voor de aangesloten kabels kunnen
meerdere kabelringen waar u deze nodig hebt aan het rack worden bevestigd, waardoor een veelzijdige
kabelbeheeroplossing ontstaat.

Zie onze andere kabel-D-ringen voor andere afmetingen:
1U kabel-D-ring - 5,7 x 10 cm - CMHOOK1U
1U kabel-D-ring - 4,5 x 10 cm - CMHOOK1UN

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

www.startech.com/nl
0800 0230 168
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Geschikt voor serverrekken en -kasten, gestructureerde
bedradingskasten en netwerkdistributiekabels voor een
overzichtelijke organisatie van kabels

Eigenschappen

• 5,7 x 15 cm kabel-D-ring
• 1U steun kan worden gemonteerd aan elke standaard rekpen
• TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
• Flexibele opening
• Robuust uitgevoerd in staal
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Warranty 2 Years

Hardware Industriestandaarden EIA RS310-D

Stand Verticaal

U-hoogte 1U

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 57 mm [2.2 in]

Gewicht product 109 g [3.8 oz]

Hoogte product 4.5 cm [1.8 in]

Interne breedte 50.6 mm [2 in]

Interne diepte 146 mm [5.7 in]

Kleur Zwart

Lengte product 15.5 cm [6.1 in]

Type behuizing Staal

Verpakkingsinformatie Package Height 46 mm [1.8 in]

Package Length 22.5 cm [8.9 in]

Package Width 12.5 cm [4.9 in]

Verzendgewicht (verpakt) 114 g [4 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 5,7 x 15 cm kabelhaak

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