
1U Verstelbare Geventileerde Rack Shelf - 80kg - Montagediepte instelbaar van 49cm 
tot 97cm - Universeel Schap voor 19" AV/ Netwerk Rack - 70cm Diep

Productcode: ADJSHELF

Het ADJSHELF in een rek te monteren schap met instelbare montagediepte biedt een eenvoudige 
manier om voor de missie kritieke computerhardware effectief in uw serverrekken en -kasten te 
organiseren.

Compatibel met alle 19 inch (brede) serverrekken/-kasten kan het in een vast rek te monteren schap 
indien nodig worden ingesteld van 19 inch tot 38 inch (montage diepte). Een stevige koudgewalste 
staalconstructie biedt duurzaamheid en is geschikt voor een gewicht van maximaal 80 kg.

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Voor gebruik met alle 19 brede serverracks en serverkasten

• Biedt extra opslagruimte voor bedrijfskritische apparatuur.

Eigenschappen



• UNIVERSEEL 19" SCHAP: Dit geventileerde server rack mount schap is ontworpen om in elke 19in 
server rack te passen; Deze heeft een oppervlakte diepte van 70cm en een verstelbare montage 
diepte van 50-97cm voor uw data, netwerk of andere apparatuur

• MAXIMALE VENTILATIE: Het geventileerd schap zorgt voor een gelijkmatige luchtstroom om effectief 
warmte van de servers af te voeren; het werkt ook geweldig om uw computer en AV-apparatuur koel 
te houden

• HEAVY DUTY & DUURZAAM ONTWERP: deze stevige IT-grade opslaglade is gemaakt van 
commercieel koudgewalst SPCC-staal voor extra duurzaamheid en kan een totaal gewicht van 80kg 
ondersteunen

• VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT: Met een oppervlakte diepte van 70cm en een verstelbare montage 
diepte van 49,5-125,7cm, kan dit schap worden gebruikt met elke 19in kast of apparatuurrack; Deze 
biedt extra opslagruimte voor uw gereedschap of A/V-accessoires

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: dit server rack mount schap werd ontworpen en gemaakt voor 
IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

U-hoogte 1U

Kabelbeheer Nee

Prestaties

Weight Capacity 
(Stationary)

176.4 lb [80 kg]

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Diepte instelbaar van 19 tot 38 inch

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Interne breedte 17.6 in [44.6 cm]

Interne hoogte 1.6 in [40 mm]

Interne diepte 27.6 in [70 cm]

Lengte product 38.3 in [97.4 cm]



Breedte product 17.5 in [44.5 cm]

Hoogte product 1.6 in [4.0 cm]

Gewicht product 9.7 lb [4.4 kg]

Maximale 
montagediepte

38.3 in [97.4 cm]

Minimale 
montagediepte

19.5 in [49.5 cm]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 28.7 in [73.0 cm]

Package Width 20.5 in [52.0 cm]

Package Height 2.6 in [6.5 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

12.2 lb [5.5 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Vaste plank

2 - Montagebeugels voorzijde

2 - Montagebeugels achterzijde

8 - M5 schroeven

8 - M5 moeren

8 - M5 flensmoeren

8 - M5 laagbolkopschroeven

1 - Handleiding

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


