Ventilerend 1U schap voor server rack - 16" / 40,6
cm diep
Product ID: CABSHELF116V

Met dit 1U rack schap kunt u 40 cm vlakke opslagruimte toevoegen aan elke EIA-310 conforme server
rack of -kast. Het schap is ventilerend voor een betere luchtstroom en om de temperaturen in uw rack te
helpen verlagen.

Bescherm uw apparatuur
Dit duurzame vaste rack schap is geschikt voor apparatuur tot 20 kg en is gemaakt van SPCC
koudgewalst staal van commerciële kwaliteit.

Maak optimaal gebruik van uw beschikbare ruimte
Het 1U cantilever schap optimaliseert uw werkruimte omdat u apparatuur aan uw rack kunt monteren in
plaats van bureau- of vloerruimte in beslag te nemen. Het is perfect voor uw thuiskantoor of
kantoorruimte, serverruimte of elke andere plaats met beperkte ruimte.
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Personaliseer uw installatie
U kunt het 1U ventilerende rack schap op elke hoogte in uw rack installeren, waardoor u een stabiel
oppervlak hebt voor het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd of voor het
opbergen van uw gereedschap.
De CABSHELF116V wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Bied extra opslagruimte voor cruciale hardware en nietrackmonteerbare apparatuur

Features
•
•
•
•
•
•
•

Verbeterde de luchtstroom in uw kast of rack met een ventilerend
schap
Beveilig uw apparatuur of gereedschap met een sterke stalen
constructie
Bespaar ruimte in uw kantoor of serverruimte door nietrackmonteerbare IT- of AV-apparatuur in een rack te plaatsen
Gemakkelijk compatibel met EIA-310 compabiliteit
Installeerbaar in een 1U rack ruimte
EIA-310 conform
40 cm schap
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Warranty

Lifetime

Additional Required Tools

Phillips Screwdriver

Adjustable Mounting Rails

Nee

Industriestandaarden

EIA-310-D

Kabelbeheer

Nee

Montage-opties

Frontmontage (alleen voorzijde)

Number and Type of Included
Cage Nuts

4 - M6

Tools Included

Nee

Type frame

Staal

U-hoogte

1U

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)

44.2 lb [20 kg]

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie

Includes 4x C-cup washers

Fysieke
eigenschappen

Breedte product

19 in [482.6 mm]

Dikte behuizing

0.1 in [2.3 mm]

Externe breedte

19 in [482.6 mm]

Externe diepte

16 in [406.4 mm]

Externe hoogte

1.7 in [44.5 mm]

Gewicht product

6.8 lb [3.1 kg]

Hoogte product

1.7 in [44.5 mm]

Interne breedte

17.2 in [436 mm]

Kleur

Zwart

Lengte product

15.8 in [401 mm]

Type behuizing

Staal

Verpakkingsinformatie

Verzendgewicht (verpakt)

8.2 lb [3.7 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - 1U vast schap

Hardware

4 - Bevestigingsschroeven
4 - Moeren
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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