
16U Heavy Duty Rack Open Frame Netwerk Rack - Twee stijlen - 160kg - 19" Vrijstaand 
Desktop Rack voor Computer, AV, Media, IT Apparatuur

Productcode: 2POSTRACK16

Dit rack met 2 stijlen staat op uw vloer of bureau en biedt 16U opslagruimte voor EIA-310-D conforme 
19" in een rack monteerbare apparaten, zoals telecommunicatie- en A/V-apparatuur. Het rack vormt 
een robuuste opslagoplossing en ondersteunt een totaalgewicht van 160 kg.

Deze montageoplossing met 2 stijlen is compact en ontworpen voor uitzonderlijke stabiliteit, met een 
totale gewichtscapaciteit tot 160 kg. Het rack past in bijna elke omgeving en kan op elk oppervlak, 
zoals uw vloer, bureau of tafel, worden geplaatst.

Het server rack met 2 stijlen wordt geleverd in een platte verpakking om het transportvolume, en 
daardoor de transportkosten, aanzienlijk te verminderen. Het rack wordt efficiënt verpakt, zodat u het 
eenvoudig kunt opbergen, voor later gebruik.

Om de installatie van uw apparatuur te vergemakkelijken, worden bij dit rack gereedschapsloze 
klemmoeren geleverd die precies passen bij de geponste ronde gaten in dit rack. De gereedschapsloze 
klemmoeren zijn eenvoudig te installeren, in tegenstelling tot kooimoeren die problemen kunnen 
opleveren.

De 2POSTRACK16 wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   



Toepassingen

• Gebruik deze kast voor het opbergen van uw A/V-apparatuur in een restaurant of bar, waar de 
beschikbare ruimte beperkt kan zijn

• Monteer de apparatuur in uw reparatiecentrum of technische werkplaats in een rack

• Berg apparatuur op in audio-/videobewerkingsruimtes of radio- en televisiestudio's

Eigenschappen

• VOLDOENDE VENTILATIE: 16U open frame rack biedt een duurzame, openlucht behuizing voor 19" 
rackmontage servers en netwerkapparatuur; Open frame ontwerp zorgt voor een makkelijke toegang 
tot uw apparatuur en een eenvoudig beheer

• VEELZIJDIG GEBRUIK: Dit 2-post rack biedt 16U opslagruimte voor EIA-310-D compliant 19" 
rack-mount apparaten en heeft een totale producthoogte van 78,7 cm

• DUURZAAMHEID: Dit robuuste server rack is voorzien van stevige montagerails en heeft een 
draagvermogen van 158 kg

• EENVOUDIGE MONTAGE: Om de installatie van uw apparatuur te vergemakkelijken, is dit rack 
voorzien van klemmoeren die naadloos passen in de geponste ronde gaten van dit rack

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: Dit open frame rack werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals 
en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Wandmonteerbaar Nee

Rack type Met 2 stijlen

Type frame Open Frame

U-hoogte 16U

Speciale functies Eenvoudig monteerbaar

Mounting Hole Types Rond (voor klemmoer)

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties



Weight Capacity 
(Stationary)

352.8 lb [160 kg]

Weight Capacity 352.8 lb [160 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Construction Material Staal

Product 
Measurements

Lengte product 12.0 in [30.5 cm]

Breedte product 20.4 in [51.8 cm]

Hoogte product 31.0 in [78.7 cm]

Gewicht product 17.7 lb [8.0 kg]

Verpakkingsinform
atie

Plat verpakt (montage 
vereist)

Ja

Package Length 35.7 in [90.7 cm]

Package Width 13.7 in [34.8 cm]

Package Height 2.9 in [73 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

20.4 lb [9.3 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - rechter steun

1 - linker steun

1 - bovenste steun

1 - onderste steun

4 - rubberen voetjes



12 - 10-32 kruiskopschroeven

48 - 10-32 montageschroeven

48 - klemmoeren

1 - Handleiding

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


