
1U 56cm Diepe Uitschuifbare Plank Serverrack
Serverkast Zwart
Product ID: SLIDESHELFD

Met de zwarte SLIDESHELFD 56cm diepe uitschuifbare plank voor serverracks of serverkasten kunt u een
2-in-1 uitschuifbare plank / toetsenbordlade toevoegen waarmee u de kosten laag en de productiviteit
hoog kunt houden. 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.

Bij wijzigingen aan uw serverkast kan ook de SLIDESHELFD een andere functie krijgen door het te
gebruiken als een stevige uitschuifbare plank of 1U-lade met een draagvermogen van 25 kg. Draai de
geïnstalleerde lade gewoon om en het wordt een plank om monitoren, laptops en andere testapparatuur
op te kunnen plaatsen. De plank is voor het in- en uitschuiven voorzien van een uitklapbare en snel weer
op te bergen hendel.

De plank wordt geleverd met al het voor de installatie benodigde gereedschap en is compatibel met
standaard 19 inch racks en kasten met een diepte van 56cm, zoals de 7236CABINET, RK2236BKF,
RK4236BK en RK4236BKNS DuraRak-kasten van StarTech.com.

Met levenslange garantie door StarTech.com

www.startech.com/nl
0800 0230 168



Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Voor gebruik met alle 19" brede serverracks en serverkasten
• Biedt extra uitschuifbare opslagruimte voor bedrijfskritische

apparatuur.

Eigenschappen

• Functioneert als uitschuifbare plank of omgekeerd als 1U-lade
• Laadvermogen van 25 kg
• TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
• Stevige constructie uit koudgewalst staal
• Diepte van 56 cm
• Inclusief alle rails en bevestigingsmateriaal
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Warranty Lifetime

Hardware Kabelbeheer Nee

Luchtstroomregeling Niet-ventilerend

Type frame Staal

U-hoogte 1U

Prestaties Weight Capacity (Stationary) 25 kg [55.3 lb]

Fysieke
eigenschappen

Gewicht product 5.7 kg [12.6 lb]

Kleur Zwart

Maximale montagediepte 61 cm [24 in]

Minimale montagediepte 50.8 cm [20 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 74 mm [2.9 in]

Package Length 63 cm [24.8 in]

Package Width 48.3 cm [19 in]

Verzendgewicht (verpakt) 6.5 kg [14.5 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1U uitschuifbare plank

2 - Bevestigingen voor/achter

2 - Rails

1 - Pakje met bevestigingsmateriaal (schroeven, moeren,
bouten)

8 - M5 moeren

8 - M5 Schroeven met sluitring

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