
4U Rack Monteerbare Lade - 25 kg - 4U Stalen Opberglade voor 19" AV / Sever / 
Netwerk Rack of Kast

Productcode: 4UDRAWER

De zwarte stalen 4UDRAWER 4U Opberglade voor 19 inch Serverracks en Serverkasten zorgt ervoor 
dat u uw kritische computerhardware en toebehoren efficiënt kunt onderbrengen met een 
draagvermogen van maximaal 25 kg. 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 opberglade is perfect voor het opbergen van gereedschap, software en documenten - een 
voordelige, gemakkelijke toegankelijke en opgeruimde opslagoplossing. De lade is universeel 
monteerbaar in een standaard 19” serverrack of serverkast en is vervaardigd uit stevig, koudgewalst 
staal voor duurzaamheid op lange termijn.

Met levenslange garantie door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Voeg opslagruimte toe aan 19” serverracks en serverkasten

Eigenschappen



• UNIVERSELE 19" LADE: Deze 4U rack mount lade is ontworpen voor montage in elk standaard 19in 
frontaal gemonteerde server rack of kast; Ideaal voor uw computer, netwerk- of AV-apparatuur

• HEAVY-DUTY & DUURZAAM ONTWERP:  deze stevige IT-grade opslaglade is gemaakt van 
koudgewalst staal voor extra duurzaamheid en kan een totaal gewicht van 25 kg ondersteunen

• COMPLEET GEMONTEERD: Deze kant-en-klare server rack opslaglade wordt volledig geassembleerd 
geleverd en is voorzien van alle nodige accessoires voor de installatie

• VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT: Deze robuuste 4U rack lade zorgt voor extra opslagruimte voor 
bedrijfskritische hardware, gereedschap, netwerk, server of audio/video accessoires

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze 4U rack mount lade werd ontworpen en gemaakt voor 
IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

U-hoogte 4U

Kabelbeheer Nee

Prestaties

Weight Capacity 
(Stationary)

55.1 lb [25 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Interne breedte 15.8 in [40.2 cm]

Interne hoogte 5.7 in [146 mm]

Interne diepte 13.9 in [35.2 cm]

Lengte product 18.9 in [48.1 cm]

Breedte product 15.9 in [40.3 cm]

Hoogte product 7.0 in [17.7 cm]

Gewicht product 19.5 lb [8.8 kg]

Verpakkingsinform
atie



Verpakkingsaantal 1

Package Length 20.8 in [52.8 cm]

Package Width 17.6 in [44.6 cm]

Package Height 8.2 in [20.9 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

21.5 lb [9.8 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 4U-opberglade

4 - Moeren en schroeven

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


