
12-24 server rack schroeven - vernikkeld - set van 50

Productcode: CABSCRWS1224

Deze set van 50 12-24 server rack schroeven komt goed van pas bij het veilig installeren van server-, 
netwerk-, AV- en andere computer- en opslag apparatuur in uw serverkast of netwerk data rack.  Dit 
TAA-conform product voldoet aan de eisen van de Amerikaanse Federale wet inzake 
handelsovereenkomsten (TAA), die federale aankopen volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Deze bulkset is ook geschikt voor nieuwe server racks en -kasten en is dus perfect voor wanneer u 
eens een schroef laat vallen of heeft verloren. De bulkset zorgt ervoor dat u voldoende schroeven bij 
de hand heeft om al uw rackmonteerbare hardware aan uw rack vast te schroeven, wanneer dat nodig 
is.

Deze rackmonteerbare schroeven hebben een sterke stalen constructie, met een vernikkelde 
afwerking ter voorkoming van roest.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen gebaseerd op grondige compatibiliteits- en 
prestatietesten. Dit process helpt om ervoor te zorgen dat wij de industrienormen hanteren en 
vervullen en vervolgens om zoveel mogelijk hoogwaardige producten aan IT professionals te mogen 
aanbieden. Onze plaatselijke StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en 
werken nauw met StarTech.com ingenieurs samen om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te 
kunnen ondersteunen.

De CABSCRWS1224 heeft levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



 

Toepassingen

• Voor het monteren van uw standaard rackapparatuur in een serverrack of kast

Eigenschappen

• 12-24 schroeven set van 50 stuks

• Vernikkelde afwerking ter bescherming tegen roest

• TAA-conform voor GSA Schedule aankopen

• Sterke en robuuste stalen constructie ondersteunt diverse apparaten

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Inclusief Bevestigingsschroeven

Aantal per verpakking 50

Type schroefdraad 12-24

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zilver

Materiaal Staal

Lengte product 0.6 in [1.4 cm]

Breedte product 0.6 in [1.4 cm]

Hoogte product 0.6 in [1.6 cm]

Gewicht product 9.4 oz [266.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 50



Package Length 4.9 in [12.5 cm]

Package Width 3.5 in [9.0 cm]

Package Height 0.6 in [1.4 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

9.4 oz [266.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 50 - 12-24 schroeven

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


