
12-24 serverställskruvar - 50-paket - nickelpläterade

Produkt ID: CABSCRWS1224

Detta 50-paket med 12-24 serverställskruvar är praktiskt att ha för hand vid säker installation av 
server, nätverk, AV och annan lagringsutrustning i ditt serverskåp eller server ställ. Denna 
TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter 
statliga GSA Schedule-inköp.

Bulkpaketet passar också för nya serverställ och skåpuppsättningar - perfekt för de tider när du 
tappar eller förlorar en mutter eller skruv. Bulkpaketet ser till att du har tillräckligt med skruvar för 
alla dina installationsbehov av hårdvara vid rackmontering, när du  behöver dem.

Dessa rackmonteringsbultar är av solid stålkonstruktion med en nickelpläterad yta för att förhindra 
rost.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att 
säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter 
till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och 
arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter 
försäljning.

CABSCRWS1224 täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

 



Användning

• Montera din hyllmonterbara utrustning på en serverhylla eller i ett skåp

Funktioner

• Förpackning med femtio 12-24 skruvar

• Nickelpläterad yta för att förhindra rost

• TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp

• Starkt och robust konstruktion hjälper till att stödja en mängd olika utrustningar

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Medföljer monteringsskruvar

Antal per paket 50

Trådtyp(er) 12-24

Utseende

Färg Silver

Material Stål

Produktlängd 0.6 in [1.4 cm]

Produktbredd 0.6 in [1.4 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.6 cm]

Produktvikt 9.4 oz [266.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]



Fraktvikt (förpackning) 9.4 oz [266.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 50 - 12-24 skruvar

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


