
1U ventilerat hyllplan med justerbart djup för rack - kraftigt, fast rackhyllplan - 150 kg

Produkt ID: ADJSHELFHDV

ADJSHELFHDV ett 1U justerbart, kraftigt ventilerat hyllplan för rack som du kan montera i stort sett 
alla 19 tums standardserverrack eller -skåp. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US 
Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Det går att justera djupet på detta kraftiga hyllplan från 19,5 till 38 tum (49,5 a 97,4cm) så att det 
passar i ditt rack. Tack vare dess ventilationsfunktion förbättras luftflödet vilket bidrar till att sänka 
temperaturen i racket. Hyllplanet är tillverkat i 1,2 mm i kallvalsat stål i SPCC kommersiell kvalitet och 
klarar av att bära upp till 150 kg - en hållbar lösning för att förvara stor utrustning, tunga verktyg 
eller tillbehör som inte kan monteras i ett rack.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning

• Lägg till en lagerhylla i ett grunt rack för nätverksswitchar/utrustning

• Ger extra förvaringsutrymme för tung, oumbärlig hårdvara och utrustning

• Kan användas med alla 19 tum breda serverrack och skåp



Funktioner

• UNIVERSELL 19-TUMS PASSFORM: Det här ventilerade hyllplanet med serverrackfäste passar ihop 
med 19 tums serverrack med 4 stolpar och har ett fast ytdjup på 27,56 tum och ett justerbart 
monteringsdjup på 19,5-38 tum för data- och nätverksutrustning eller andra små verktyg/utrustningar

• Passar alla 19 tums standardserverrack

• Justerbart monteringsdjup från 19,5 till 38 tum

• Klarar upp till 150 kg

• Lätt design

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Ramtyp Stål

U-höjd 1U

Kabelhantering Nej

Industristandarder EIA RS310-D

Monteringsalternativ Frontmontering (fram och bak)

Prestanda

Weight Capacity 
(Stationary)

330.8 lb [150 kg]

Allmänna 
specifikationer

Weight Capacity: Rev 01 - up to 250lbs / 113kg; Rev 02 
or above - up to 330lbs / 150kg

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Kabinettjocklek 0.0 in [1.2 mm]

Produktlängd 27.6 in [70.0 cm]

Produktbredd 19.0 in [48.3 cm]

Produkthöjd 1.7 in [4.4 cm]



Produktvikt 12.5 lb [5.7 kg]

Maximalt 
monteringsdjup

38.3 in [97.4 cm]

Minsta monteringsdjup 19.5 in [49.5 cm]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 20.9 in [53.0 cm]

Package Width 30.5 in [77.5 cm]

Package Height 4.3 in [11.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 15.0 lb [6.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 1U justerbart rackhyllplan med hög kapacitet

1 - Instruktionsbok

1 - 1U hylla

2 - Frammonteringsfästen

2 - Bakmonteringsfästen

8 - M6 x 12 mm skruvar för monteringsfäste

8 - M6x12 mm-skruvar

8 - M6 korgmuttrar

8 - M6-bricka i plast

1 - snabbstartsguide

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


