
2U Server Rack Schap - Universele Geventileerde Rack Mount Cantilever Shelf voor 19" 
Netwerk Kast & Apparatuur - Heavy Duty Staal - Capaciteit 23kg - Diepte 40cm (16”) - 
Zwart

Productcode: CABSHELFV

Met de CABSHELFV 2U 16 inch diepe universele ventilerende plank kunt u een compacte 2U-plank 
toevoegen aan een standaard 19 inch serverrack of serverkast die de optie heeft tot montage aan de 
voorkant. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act  
(TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Onze geventileerd rackplanken verbeteren de luchtstroom en zorgen voor lagere temperaturen in het 
rack. Deze duurzame vaste plank is vervaardigd uit hoogwaardig koudgewalst staal en heeft een 
draagvermogen van maximaal 22 kg - een perfecte oplossing voor de gemakkelijk toegankelijke 
opslag van compacte, niet in een rack monteerbare apparatuur, gereedschap, randapparatuur of 
accessoires in uw rack.

Met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Biedt extra opslagruimte voor bedrijfskritische en niet in een rack monteerbare apparatuur

• Voor gebruik met alle 19" brede serverracks en serverkasten



Eigenschappen

• UNIVERSEEL 19" SCHAP: Dit 2U geventileerde server rack mount schap is ontworpen voor vrijwel 
elk 19in server rack en biedt een interne diepte van 40,6cm voor uw Data-, IT-, Netwerk-, of andere 
niet-rack monteerbare apparatuur

• MAXIMALE VENTILATIE: Het geventileerd schap zorgt voor een gelijkmatige luchtstroom om effectief 
warmte van de servers af te voeren; het werkt ook geweldig om uw computer en AV-apparatuur koel 
te houden in uw huis, studio of kantoorruimte

• HEAVY-DUTY & DUURZAAM ONTWERP: dit frontaal gemonteerd schap is gemaakt van duurzaam 
koudgewalst SPCC-staal en kan een totaal gewicht van 23kg ondersteunen, waardoor het de perfecte 
rack oplossing is voor elke omgeving

• VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT: Met een diepte van 40,6cm is dit schap geschikt voor elke 19" 
cabinet of rack; Het biedt extra opslagruimte voor bedrijfskritische hardware en kan ook gebruikt 
worden om uw gereedschap of audio/video-accessoires op te bergen

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

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Type frame Staal

U-hoogte 2U

Kabelbeheer Nee

Montage-opties Frontmontage (alleen voorzijde)

Prestaties

Weight Capacity 
(Stationary)

49.9 lb [22.6 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Dikte behuizing 0.1 in [1.6 mm]

Lengte product 19.0 in [48.3 cm]



Breedte product 16.0 in [40.6 cm]

Hoogte product 3.5 in [8.8 cm]

Gewicht product 5.6 lb [2.5 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 22.0 in [56.0 cm]

Package Width 16.5 in [42.0 cm]

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

7.2 lb [3.3 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 2U vaste plank

4 - Montage schroeven

4 - M5 moeren

1 - Handleiding

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


