
Heavy duty rack met twee stijlen - Stevig open-
frame serverkast - 16U
Product ID: 2POSTRACK16

Dit rack met 2 stijlen staat op uw vloer of bureau en biedt 16U opslagruimte voor EIA-310-D conforme
19" in een rack monteerbare apparaten, zoals telecommunicatie- en A/V-apparatuur. Het rack vormt een
robuuste opslagoplossing en ondersteunt een totaalgewicht van 160 kg.

Bespaar ruimte en kosten, zonder aan gewicht te moeten inboeten

Deze montageoplossing met 2 stijlen is compact en ontworpen voor uitzonderlijke stabiliteit, met een
totale gewichtscapaciteit tot 160 kg. Het rack past in bijna elke omgeving en kan op elk oppervlak, zoals
uw vloer, bureau of tafel, worden geplaatst. 

Bespaar geld met een voordelige, compacte verzendverpakking

Het server rack met 2 stijlen wordt geleverd in een platte verpakking om het transportvolume, en
daardoor de transportkosten, aanzienlijk te verminderen. Het rack wordt efficiënt verpakt, zodat u het
eenvoudig kunt opbergen, voor later gebruik.
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Probleemloze hardware-installatie, met gereedschapsloze klemmoeren

Om de installatie van uw apparatuur te vergemakkelijken, worden bij dit rack gereedschapsloze
klemmoeren geleverd die precies passen bij de geponste ronde gaten in dit rack. De gereedschapsloze
klemmoeren zijn eenvoudig te installeren, in tegenstelling tot kooimoeren die problemen kunnen
opleveren.

De 2POSTRACK16 wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis technische ondersteuning van
StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Gebruik deze kast voor het opbergen van uw A/V-apparatuur in een
restaurant of bar, waar de beschikbare ruimte beperkt kan zijn

• Monteer de apparatuur in uw reparatiecentrum of technische
werkplaats in een rack

• Berg apparatuur op in audio-/videobewerkingsruimtes of radio- en
televisiestudio's

Eigenschappen

• Bespaar ruimte met een compacte rack oplossing met 2 stijlen
• Profiteer van een gewichtscapaciteit van maar liefst 158 kg
• Verlaag uw verzendkosten met een platte verzendverpakking
• Eenvoudige installatie van uw apparatuur met gereedschapsloze

klemmoeren
• Maximale compabiliteit conform EIA-310-D
• 16U rack ruimte
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Warranty Lifetime

Hardware Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Mounting Hole Types Rond (voor klemmoer)

Rack type Met 2 stijlen

Speciale functies Eenvoudig monteerbaar

Type frame Open Frame

U-hoogte 16U

Wandmonteerbaar Nee

Fysieke
eigenschappen

Construction Material Staal

Kleur Zwart

Product
Measurements

Breedte product 51.8 cm [20.4 in]

Gewicht product 8 kg [17.7 lb]

Hoogte product 78.7 cm [31 in]

Lengte product 30.5 cm [12 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 73 mm [2.9 in]

Package Length 90.7 cm [35.7 in]

Package Width 34.8 cm [13.7 in]

Plat verpakt (montage vereist) Ja

Verzendgewicht (verpakt) 9.3 kg [20.5 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - rechter steun

1 - linker steun

1 - bovenste steun

1 - onderste steun

4 - rubberen voetjes

12 - 10-32 kruiskopschroeven

48 - 10-32 montageschroeven

48 - klemmoeren

1 - Handleiding

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

www.startech.com/nl
0800 0230 168


