
Ventilerad rackmonteringshylla med justerbart monteringsdjup, 1U - 80 kg

Produkt ID: ADJSHELF

Med ADJSHELF-hyllor (rackmonteringshylla med justerbart monteringsdjup) är ett enkelt och effektivt 
sätt att organisera nödvändig hårdvara i serverrack och skåp.

Kompatibel med alla 19 tums (bredd) serverrack/väggskåp. Den fasta rackhyllan kan justeras från 19 
tum till 38 tum (monterings djup) om det behövs. En robust konstruktion i kallvalsat stål med lång 
livslängd med en viktkkapacitet på upp till 80 kg.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Kan användas med alla 19 tum breda serverrack och skåp

• Lägg till mer utrymme för nödvändig hårdvara

Funktioner

• Justerbar hylla för de flesta 19 tums breda skåp och rack till låg kostnad



• justerbart monteringsdjup på 19 tum - 38 tum

• HEAVY-DUTY & DURABLE DESIGN: Constructed with SPCC commercial cold-rolled steel, the sturdy 
IT-grade cabinet shelf ensures long term durability and supports a total weight load of 175lb (80kg)

• Ventilerat hyllplan som säkerställer luftflöde

• Viktkapacitet på upp till 80 kg.

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

U-höjd 1U

Kabelhantering Nej

Prestanda

Weight Capacity 
(Stationary)

176.4 lb [80 kg]

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Justerbart djupt från 19 tum - 38 tum

Utseende

Färg Svart

Inre bredd 17.6 in [44.6 cm]

Inre höjd 1.6 in [40 mm]

Inre djup 27.6 in [70 cm]

Produktlängd 38.3 in [97.4 cm]

Produktbredd 17.5 in [44.5 cm]

Produkthöjd 1.6 in [4.0 cm]

Produktvikt 9.7 lb [4.4 kg]

Maximalt 
monteringsdjup

38.3 in [97.4 cm]

Minsta monteringsdjup 19.5 in [49.5 cm]



Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 12.2 lb [5.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Fast hyllplan, slitsat

2 - Frammonteringsfästen

2 - Bakmonteringsfästen

8 - M5-skruvar

8 - M5 korgmuttrar

8 - M5-låsmuttrar med fläns

8 - M5-skruvar med kullriga skallar

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


