
2U Server Rack Schap - Universele Rack Mount Cantilever Shelf voor 19" Netwerk Kast 
& Apparatuur - Heavy Duty Staal - Capaciteit 20kg - Diepte 41cm (16”) - Zwart

Productcode: CABSHELF

De zwarte CABSHELF Standaard Universele Plank voor Serverrack zorgt ervoor dat u uw kritische 
computerhardware en toebehoren efficiënt kunt onderbrengen door het toevoegen van een vaste 
plank met een draagvermogen van maximaal 20 kg.

De plank is universeel monteerbaar in een standaard 19” serverrack of serverkast en is vervaardigd 
uit stevig, koudgewalst staal voor duurzaamheid op lange termijn.

Met levenslange garantie door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Voor gebruik met alle 19" brede serverracks en serverkasten

• Biedt extra opslagruimte voor bedrijfskritische apparatuur

Eigenschappen

• UNIVERSELE 19" FIT: Deze 2U serverrack shelf is ontworpen om te passen in elk 19" breed netwerk 



rack of behuizing, inclusief merken zoals APC, Dell, Lenovo, HPE, en biedt plaats aan uw data, IT, 
netwerk of andere apparatuur tot een diepte van 41cm (16")

• HEAVY-DUTY & DUURZAAM DESIGN: Deze stevige schapplank is gemaakt van duurzaam SPCC 
koudgewalst staal en ondersteunt een totaalgewicht van 23 kg, waardoor het de perfecte rack shelf 
oplossing is voor elke omgeving

• STRUCTURELE INTEGRITEIT: Ontworpen met een neerwaarts gerichte voor- en achterrand die een 
minimale hoogte in beslag nemen en verticale schapruimte vrijhouden voor uw apparatuur; 
Neerwaartse randen hinderen niet bij het plaatsen/verwijderen van apparatuur

• VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT: Met een diepte van 41cm (16") past dit rack-mount schap in elke 
19" server rack; het biedt extra opslagruimte voor bedrijfskritische hardware, en kan worden gebruikt 
om gereedschap of audio/video-accessoires op te bergen

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze 2U rack shelf werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en 
geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

U-hoogte 2U

Kabelbeheer Nee

Prestaties

Weight Capacity 
(Stationary)

44.1 lb [20 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Interne breedte 17.4 in [44.3 cm]

Interne diepte 15.7 in [40 cm]

Lengte product 15.7 in [40.0 cm]

Breedte product 17.4 in [44.3 cm]

Hoogte product 3.5 in [8.8 cm]

Gewicht product 6.4 lb [2.9 kg]

Verpakkingsinform
atie



Verpakkingsaantal 1

Package Length 22.3 in [56.7 cm]

Package Width 16.9 in [43.0 cm]

Package Height 4.4 in [11.2 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

8.4 lb [3.8 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Vaste plank

4 - M6 schroeven

4 - M6 moeren

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


