
2U serverrackhylla - Universell fribärande serverhylla med rackfäste för 19-tums 
nätverksutrustning i rack och skåp - Kraftigt stål - Viktkapacitet 23 kg - 56 cm djupt 
fack, svart

Produkt ID: CABSHELF22

Med CABSHELF22 2U 22 tum djupt fast hyllplan för serverrack kan du lägga till ett kompakt 2U 
hyllplan till alla 19 tums standardserverrack eller -skåp med möjlighet att montera framifrån. Denna 
TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter 
statliga GSA Schedule-inköp.

Våra högkvalitativa rackhyllplan är tillverkade för att klara tuffa miljöer utan problem. Detta hållbara 
fasta hyllplan är tillverkat i kallvalsat stål i SPCC kommersiell kvalitet och klarar upp till 22 kg. Det gör 
det till en perfekt lösning för att förvara mindre utrustning, verktyg, kringutrustning eller tillbehör som 
inte kan monteras för sig i ett rack så att de är lätttillgängliga.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Lägg till extra förvaringsutrymme för oumbärlig hårdvara och utrustning

• Kan användas med alla 19 tum breda serverrack och skåp



Funktioner

• UNIVERSELL 19-TUMS PASSFORM: Denna 2U serverrackhylla är utformad för att passa alla 19-tums 
breda serverrack eller skåp inklusive stora varumärken som APC, Dell, Lenovo samt HPE och rymmer 
din data-, IT- eller nätverksutrustning eller annan utrustning med upp till 56 cm djup

• KRAFTIG OCH HÅLLBAR DESIGN: Konstruerad av SPCC kallvalsat stål. Den robusta frontmonterade 
skåphyllan säkerställer långvarig hållbarhet och stöder en totalvikt på 23 kg vilket gör den till en 
perfekt rackhylla för alla miljöer

• STRUKTURELL INTEGRITET: Konstruerad med en nedåtriktad främre och bakre kant som tar upp 
minimalt med höjdutrymme och bevarar vertikalt hyllutrymme för din utrustning. Den har 
nedåtriktade kanter som inte kommer i vägen när du ställer utrustning på eller tar utrustning från 
hyllan

• MÅNGSIDIG FUNKTIONALITET: Med sitt djup på 56 cm är denna fasta hylla med rackfäste utformad 
för att fungera med alla 19-tums skåp eller utrustningsrack; den ger ytterligare förvaringsutrymme åt 
verksamhetskritisk hårdvara och kan till och med förvara dina verktyg eller ljud-/videotillbehör

• IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL: Den här 2U-serverrackhylla är designad och byggd för IT-proffs 
och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla 
vardagar

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Ramtyp Stål

U-höjd 2U

Kabelhantering Nej

Monteringsalternativ Frontmontering (endast fram)

Prestanda

Weight Capacity 
(Stationary)

49.9 lb [22.6 kg]

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Kabinettjocklek 0.1 in [1.6 mm]

Inre bredd 17.4 in [44.3 cm]



Produktlängd 22.0 in [55.9 cm]

Produktbredd 18.3 in [46.5 cm]

Produkthöjd 3.5 in [8.8 cm]

Produktvikt 8.2 lb [3.7 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 23.0 in [58.5 cm]

Package Width 22.3 in [56.6 cm]

Package Height 4.3 in [11.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 10.7 lb [4.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 2U rackhylla

4 - M5-skruvar

4 - M5 korgmuttrar

1 - Instruktionsbok

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


