
1U 19" metalen rackmount kabelmanagement paneel

Productcode: CABLMANAGER2

Het CABLMANAGER2 1U kabelpaneel wordt bevestigd op een standaard 19" rack met 2 of 4 stijlen 
voor het organiseren van netwerk-, server- of KVM-kabels, met behulp van D-ringhaken. 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.

Het kabelpaneel is gemaakt van hoogwaardig staal en biedt 5 verwijderbare ABS kunststof 
D-ringhaken, op een onderlinge afstand van 105 mm voor het aanleggen van kabels door uw server 
rack en om kabelbelasting te verminderen. Als extra voordeel kan de haak, indien nodig, aan beide 
uiteinden van het paneel 90° worden gedraaid voor horizontale of verticale rack kabels.

Bovendien worden door toevoeging van de kabelmanager open ruimtes tussen uw apparatuur in uw 
rack gesloten, waardoor de luchtstroom wordt verbeterd.

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

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Geschikt voor serverracks en -kasten, gestructureerde bedradingskasten en netwerkdistributiekabels 
voor een overzichtelijke organisatie van kabels



Eigenschappen

• 76 mm hoge ABS kunststofhaken, op een onderlinge afstand van 105 mm

• 1U rekdesign

• TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

• Stevige stalen paneelconstructie

• Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch serverracks met 2 of 4 pennen

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Type frame Staal

U-hoogte 1U

Stand Horizontaal

Montage-opties Frontmontage (alleen voorzijde)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 3.5 in [88.6 mm]

Breedte product 19.0 in [48.3 cm]

Hoogte product 1.7 in [4.4 cm]

Gewicht product 13.3 oz [378.1 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 19.7 in [50 cm]

Package Width 2.0 in [52 mm]



Package Height 1.5 in [37 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

15.7 oz [444.1 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1U metalen kabelmanager voor 19" rack

1 - Handleiding

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


