Ventilerad 1U rackhylla - 40 cm djup
Product ID: CABSHELF116V

Med denna 1U rackhylla får du 40 cm platt förvaringsyta i ett EIA-310-kompatibelt serverrack eller -skåp.
Hyllan är ventilerad för att förbättra luftflödet och sänka temperaturerna i racket.

Se till att din utrustning är säker
Den hållbara fixerade rackhyllan kan hålla upp till 20 kg och är tillverkad av kallvalsad stål av SPCChandelskvalitet.

Få ut det mesta ur ditt utrymme
Med den 1U fribärande hyllan kan du optimera din arbetsyta genom att montera utrustning på ditt rack
istället för att ta upp yta på skrivbordet eller golvet. Det är perfekt för din SOHO-miljö (small office, home
office), servermiljö eller annan plats med begränsad yta.
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Anpassa din konfiguration
Du kan installera den 1U ventilerade rackhyllan i ditt rack vid valfri höjd för en stabil yta att placera
omonterbar utrustning på eller för förvaring av verktyg.
CABSHELF116V täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•

Lägg till extra förvaringsutrymme för oumbärlig hårdvara och
utrustning

Features
•
•
•

Förbättra luftflödet i ditt skåp eller rack med en ventilerad hylla
Se till att din utrustning eller dina verktyg är säkra med kraftig
stålkonstruktion
Spara plats i kontoret eller i serverrummet genom att placera IT-

•
•
•
•

eller AV-utrustning som inte kan rackmonteras på ditt rack
Problemfri kompatibilitet med EIA-310-kompatibilitet
Tar upp 1U i ett rack
EIA-310-kompatibel
40 cm hylla
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Warranty

Lifetime

Additional Required Tools

Phillips Screwdriver

Adjustable Mounting Rails

Nej

Industristandarder

EIA-310-D

Kabelhantering

Nej

Monteringsalternativ

Frontmontering (endast fram)

Number and Type of Included Cage
Nuts

4 - M6

Ramtyp

Stål

Tools Included

Nej

U-höjd

1U

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)

44.2 lb [20 kg]

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs.

Inkluderar 4 x C-koppbrickor

Utseende

Färg

Svart

Inre bredd

17.2 in [436 mm]

Kabinettjocklek

0.1 in [2.3 mm]

Kabinettyp

Stål

Produktbredd

19 in [482.6 mm]

Produkthöjd

1.7 in [44.5 mm]

Produktlängd

15.8 in [401 mm]

Produktvikt

6.8 lb [3.1 kg]

Förpackning

Fraktvikt (förpackning)

8.2 lb [3.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - 1U fast hyllplan

Hårdvara

4 - Korgmuttrar
4 - monteringsskruvar
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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