
Universele Zwenkbare VESA LCD Montagebeugel
voor 19 inch Serverrack of Serverkast
Product ID: RKLCDBKT

Met de RKLCDBKT universele draaibare VESA LCD-montagebeugel voor 19 inch racks of kasten kunt u
bijna elk verkrijgbaar LCD-scherm of touchscreen in een serverrack/-kast monteren. De kantel- en
draaibaarheid zorgt voor maximale zichtbaarheid. 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 LCD-beugel scharniert op een van de railbevestigingen en kan worden ontgrendeld om van het rack af
te draaien. Door de verticale kantelbeweging kunt u uw LCD-scherm perfect plaatsen met minimale
aanpassing.

De LCD-montagebeugel is gemaakt van koudgewalst staal (SPCC), is ontworpen voor de ondersteuning
van 75 mm en 100 mm VESA gemonteerde panelen en voldoet aan de rackmontagenormen ANSI/EIA RS-
310-D.

Gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Ideaal voor het installeren van een standaard LCD-monitor in een al
aanwezig rack of kast

• Voor het monteren van een touchscreen in een serverrack of kast
waarbij de zwenkarm ervoor zorgt dat de ruimte erachter bereikbaar
blijft

• Kan op elke gewenste hoogte in het rack gemonteerd worden; de
zwenkarm zorgt ervoor dat het scherm altijd zichtbaar blijft

Eigenschappen

• 100mm en 75mm VESA-bevestigings-openingen
• Voldoet aan de ANSI/EIA RS-310-D-specificaties
• TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
• Deze beugel is ontworpen voor duurzaamheid en gemaakt van

massief 2mm dik staal
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Warranty Lifetime

Hardware Industriestandaarden EIA RS310-D

Kabelbeheer Nee

Type frame Staal

U-hoogte 7U

Prestaties VESA-compatibilteit 100x100mm
75x75mm

Weight Capacity (Stationary) 16 kg [35.4 lb]

Fysieke
eigenschappen

Gewicht product 2.9 kg [6.3 lb]

Interne breedte 425.3 mm [16.7 in]

Kleur Zwart

Verpakkingsinformatie Package Height 10.6 cm [4.2 in]

Package Length 48.9 cm [19.3 in]

Package Width 32.3 cm [12.7 in]

Verzendgewicht (verpakt) 3.2 kg [7 lb]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Achterpaneel

1 - Zwenkbare LCD-montagebeugel

1 - Pakje met montageschroeven (4 x M5-
paneelschroeven, 4 x M5-moeren, 2 x M4-schroeven)

1 - Pakje met 4 LCD-bevestigingsschroeven

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