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

Produkt ID: CABSHELF22V

The CABSHELF22V 2U 22in Depth Vented Rack Mount Shelf lets you add a compact, 2U shelf to 
virtually any standard 19-inch server rack or cabinet with front mount options. This TAA compliant 
product adheres to the requirements of the US Federal Trade Agreements Act (TAA), allowing 
government GSA Schedule purchases.

Our vented rack shelves improve air flow and help to lower temperatures in the rack. Constructed 
using SPCC commercial grade cold-rolled steel, this durable fixed rack shelf can hold up to 22kg 
(50lbs) of equipment - a perfect solution for storing small, non-rackmount equipment, tools, 
peripherals or accessories in your rack to keep them readily accessible.

Backed by a StarTech.com Lifetime warranty.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Supply additional storage space for mission critical hardware and non-rack mount equipment

• For use with all 19" wide Server Racks and Cabinets



Funktioner

• UNIVERSELL 19-TUMS PASSFORM: Denna 2U ventilerade serverhylla med rackfäste är utformad för 
att passa praktiskt taget alla 19-tums serverrack och har ett djup på 56 cm för din data-, IT- eller 
nätverksutrustning eller annan utrustning som inte är rackmonterad

• MAXIMERAD VENTILATION: Den ventilerade plåten på den fribärande rackhyllan säkerställer ett 
konsekvent luftflöde för att effektivt avleda värme från servrar; det fungerar också utmärkt för att 
hålla din dator och AV-utrustning sval i ditt hem, studio eller kontor

• 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

• 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

• BRANSCHLEDANDE STÖD: StarTech.com har varit förstahandsvalet för IT-proffs och företag i mer 
än 30 år och stöder denna TAA-kompatibla 2U ventilerade serverhylla med rackfäste under hela dess 
livslängd samt erbjuder gratis livstidsgaranti på teknisk support

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]

Produktlängd 22.0 in [55.9 cm]



Produktbredd 19.0 in [48.3 cm]

Produkthöjd 3.5 in [8.8 cm]

Produktvikt 8.0 lb [3.6 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 22.8 in [58.0 cm]

Package Width 19.9 in [50.5 cm]

Package Height 4.5 in [11.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 10.2 lb [4.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 2U 22in Depth Rack Shelf

4 - M6 Screws

4 - M6 Cage Nuts

4 - M6-plastbrickor

1 - Instruction Manual

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


