
1U Server Rack Schap - Universele Geventileerde Rack Mount Cantilever Shelf voor 19" 
Netwerk Kast & Apparatuur - Heavy Duty Staal - Capaciteit 20kg - Diepte 41cm (16”) - 
Zwart

Productcode: CABSHELF116V

Met dit 1U rack schap kunt u 40 cm vlakke opslagruimte toevoegen aan elke EIA-310 conforme server 
rack of -kast. Het schap is ventilerend voor een betere luchtstroom en om de temperaturen in uw rack 
te helpen verlagen.

Dit duurzame vaste rack schap is geschikt voor apparatuur tot 20 kg en is gemaakt van SPCC 
koudgewalst staal van commerciële kwaliteit.

Het 1U cantilever schap optimaliseert uw werkruimte omdat u apparatuur aan uw rack kunt monteren 
in plaats van bureau- of vloerruimte in beslag te nemen. Het is perfect voor uw thuiskantoor of 
kantoorruimte, serverruimte of elke andere plaats met beperkte ruimte.

U kunt het 1U ventilerende rack schap op elke hoogte in uw rack installeren, waardoor u een stabiel 
oppervlak hebt voor het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd of voor 
het opbergen van uw gereedschap.

De CABSHELF116V wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  



Toepassingen

• Bied extra opslagruimte voor cruciale hardware en niet-rackmonteerbare apparatuur

Eigenschappen

• UNIVERSELE 19" PASVORM: Dit 1U geventileerd schap voor server rack montage past in bijna elk 
19" server rack en heeft een inwendige diepte van 41 cm voor uw data, IT, netwerken of andere 
niet-rackmonteerbare apparatuur

• MAXIMALE VENTILATIE: De geventileerde plaat op het vrijdragende rack schap garandeert een 
consistente luchtstsroom voor een effectieve warmteafvoer van servers; bovendien houdt de plaat uw 
computer en apparatuur koel thuis, in een studio of op kantoor

• STERK EN DUURZAAM DESIGN: Het sterke aan de voorkant gemonteerde kastschap is gemaakt van 
SPCC commercieel koudgewalst staal, garandeert een lange levensduur en is geschikt voor een 
totaalgewicht van 20 kg. Kortom, het perfecte rack schap voor elke omgeving

• VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT: Met een diepte van 41 cm is dit vaste rackmonteerbare schap 
bestemd voor elke 19" kast of apparatuur rack; het biedt extra opbergruimte voor kritische hardware 
en kan zelfs worden gebruikt voor het opbergen van uw gereedschap of audio-/videoaccessoires

• IN DE BRANCHE TOONAANGEVENDE ONDERSTEUNING: StarTech.com biedt levenslange garantie en 
gratis levenslange technische ondersteuning voor dit TAA-conforme 1U geventileerde schap voor 
server rack montage en is al meer dan 30 jaar de keus van IT-professionals en bedrijven

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Type frame Staal

U-hoogte 1U

Kabelbeheer Nee

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity 
(Stationary)

44.1 lb [20 kg]

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Notitie Inclusief 4x C-cup onderlegringen



Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Interne breedte 17.2 in [43.6 cm]

Lengte product 15.8 in [40.1 cm]

Breedte product 17.4 in [44.1 cm]

Hoogte product 1.7 in [4.3 cm]

Gewicht product 6.7 lb [3.1 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 16.9 in [43 cm]

Package Width 16.9 in [43 cm]

Package Height 2.2 in [5.7 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

8.2 lb [3.7 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1U Vast Schap

4 - M6 kooimoeren

4 - M6 schroeven

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


