
1U serverrackhylla - Universell ventilerad fribärande serverhylla med rackfäste för 
19-tums nätverksutrustning i rack och skåp - Kraftigt stål - Viktkapacitet 23 kg - 25 cm 
djup hylla, svart

Produkt ID: CABSHELFV1U

Med denna 1U rackhylla får du 25 cm platt förvaringsyta i ett EIA-310-kompatibelt serverrack eller 
-skåp. Hyllan är ventilerad för att förbättra luftflödet och sänka temperaturerna i racket.

Den hållbara fixerade rackhyllan kan hålla upp till 20 kg och är tillverkad av kallvalsad stål av 
SPCC-handelskvalitet.

Med den 1U fribärande hyllan kan du optimera din arbetsyta genom att montera utrustning på ditt 
rack istället för att ta upp yta på skrivbordet eller golvet. Det är perfekt för din SOHO-miljö (small 
office, home office), servermiljö eller annan plats med begränsad yta.

Du kan installera den 1U ventilerade rackhyllan i ditt rack vid valfri höjd för en stabil yta att placera 
omonterbar utrustning på eller för förvaring av verktyg.

CABSHELFV1U täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning

• Lägg till extra förvaringsutrymme för oumbärlig hårdvara och utrustning



Funktioner

• UNIVERSELL 19-TUMS PASSFORM: Denna 1U ventilerade serverhylla med rackfäste är utformad för 
att passa praktiskt taget alla 19-tums serverrack och har ett djup på 25 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 20 kg vilket gör den till en 
perfekt rackhylla för alla miljöer

• MÅNGSIDIG FUNKTIONALITET: Med sitt djup på 25 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 1U ventilerade serverhylla med rackfäste under hela dess 
livslängd samt erbjuder gratis livstidsgaranti på teknisk support

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Ramtyp Stål

U-höjd 1U

Kabelhantering Nej

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity 
(Stationary)

44.1 lb [20 kg]

Särskilda 
anmärkningar/krav

Obs. Inkluderar 4 x C-koppbrickor

Utseende

Färg Svart



Kabinettyp Stål

Inre bredd 17.1 in [43.5 cm]

Produktlängd 19.0 in [48.3 cm]

Produktbredd 9.8 in [25.0 cm]

Produkthöjd 1.7 in [4.3 cm]

Produktvikt 4.0 lb [1.8 kg]

Förpackning

Platt paket (montering 
krävs)

Nej

Förpackningsantal 1

Package Length 20.9 in [53.0 cm]

Package Width 10.8 in [27.5 cm]

Package Height 2.2 in [5.7 cm]

Fraktvikt (förpackning) 5.1 lb [2.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 4 - M6 korgmuttrar

4 - M6 skruvar

1 - 1U fast hyllplan

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


