
2U 19-tums nätverksrackhylla med två stolpar - Centermonterad, fribärande och 
rackmonterad serverhylla med 20 tums djup för AV-/datautrustning, korgmuttrar och 
skruvar, 34 kg viktkapacitet

Produkt ID: CABSHF2POST2

Serverrackhyllan med två stolpar gör att du kan lägga till en mittmonterad hylla med hög kapacitet i 
nästan alla standard serverrack med 2 stolpar.

Vår 2U rackhylla är EIA 310-kompatibel vilket innebär att den passar de flesta 19-tums standardrack 
med 2 stolpar. De medföljande monteringsfästena kan justeras för att passa olika stolpdjup, vilket gör 
denna mittmonterade rackhylla till en universell lösning för rackförvaring med 2 stolpar.

Denna hållbara nätverksrackhylla med 2 stolpar är tillverkad i kallvalsat stål av SPCC-kvalitet och 
klarar upp till 34 kg utrustning - en perfekt lösning för förvaring av ej rackmonterad utrustning, 
verktyg, kringutrustning eller tillbehör i ett rack så att de är lätt tillgängliga.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att 
säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter 
till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och 
arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter 
försäljning.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

 



Användning

• För användning med de flesta 19 tum breda serverrack med 2 stolpar

Funktioner

• UNIVERSELL KOMPATIBILITET: 2U 19-tums nätverksrack med djup på 50 cm för universell passform 
i alla EIA 30-kompatibla rack med 2 pelare tillsammans med M6-korgmuttrar och skruvar för 
montering av hylla

• MITTMONTERAD HYLLA: Mittmonterad design som låter utrustningen på lådan sitta framför rackets 
pelare för enklare installation och kabeldragning

• HÅLLBAR DESIGN: Kraftig, dubbelsidig och utdragbar bricka tillverkad av hållbart 14 SPCC kallvalsat 
stål som rymmer utrustning på upp till 34 kg

• ENKEL ÅTKOMST: Kan användas för modem, routrar, Wi-Fi-åtkomstpunkter och annan 
IT-/nätverks-/telco-utrustning som inte kan monteras i ett rack, eller för att lagra och komma åt ofta 
använda verktyg och förbrukningsmaterial

• LIVSTIDSGARANTI: StarTech.com erbjuder teknisk support dygnet runt och har föredragits av 
IT-proffs i 30 år och utför grundlig testning av kompatibilitet och prestanda på alla sina produkter

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

U-höjd 2U

Kabelhantering Nej

Industristandarder EIA/ECA-310-E

EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity 
(Stationary)

75.0 lb [34 kg]

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Inre bredd 17.2 in [43.6 cm]



Produktlängd 20.0 in [50.8 cm]

Produktbredd 19.0 in [48.3 cm]

Produkthöjd 3.5 in [8.8 cm]

Produktvikt 8.8 lb [4.0 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 21.7 in [55.0 cm]

Package Width 21.3 in [54.0 cm]

Package Height 4.3 in [11.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 12.0 lb [5.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Rackhylla

4 - M6 skruvar

4 - M6 korgmuttrar

4 - M6 plastkoppbrickor

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


