
1U 7 inch diep, universeel in rack te monteren vast
schap - 15 kg
Product ID: CABSHELF1U

Met de CABSHELF1U 1U Universele Vaste Plank (Zwart) voor Serverrack of Serverkast kunt u een
compacte vaste plank toevoegen aan een standaard 19 inch serverrack of serverkast. 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.

Deze duurzame vaste plank is vervaardigd uit hoogwaardig koudgewalst staal en heeft een
draagvermogen van maximaal 15 kg - een perfecte oplossing voor de gemakkelijk toegankelijke opslag
van compacte, niet in een rack monteerbare apparatuur, gereedschap, randapparatuur of accessoires in
uw rack.

Met levenslange garantie door StarTech.com
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Voeg opslagruimte toe aan niet al te diepe netwerkkasten of
serverracks

• Biedt extra opslagruimte voor bedrijfskritische en niet in een rack
monteerbare apparatuur

• Voor gebruik met alle 19" brede serverracks en serverkasten

Eigenschappen

• Past in alle standaard 19" serverracks
• Draagvermogen tot 15 kg
• TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
• 1,6mm dikke constructie uit koudgewalst staal
• Montage aan de voorzijde
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Warranty Lifetime

Hardware Kabelbeheer Nee

Luchtstroomregeling Niet-ventilerend

Montage-opties Frontmontage (alleen voorzijde)

Type frame Staal

U-hoogte 1U

Prestaties Weight Capacity (Stationary) 15 kg [33.2 lb]

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 443 mm [17.4 in]

Gewicht product 1.2 kg [2.7 lb]

Hoogte product 45 mm [1.8 in]

Kleur Zwart

Lengte product 178 mm [7 in]

Verpakkingsinformatie Package Height 70 mm [2.8 in]

Package Length 50 cm [19.7 in]

Package Width 19.5 cm [7.7 in]

Verzendgewicht (verpakt) 1.5 kg [3.3 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1U vaste plank

4 - M6 schroeven

4 - M6 moeren

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