
2U server rack shelf - 2 stijlen - midden gemonteerd - ventilerend

Productcode: CABSHF2POSTV2

Met de server rack shelf met 2 stijlen kunt u een groot, in het midden gemonteerd vast schap 
toevoegen aan bijna elk standaard server rack met 2 stijlen.

EIA 310 conform

Onze 2U rack shelf voldoet aan EIA 310, d.w.z. dat het geschikt is voor de meeste standaard 19" 
racks met 2 stijlen. De meegeleverde montagesteunen kunnen worden aangepast aan verschillende 
stijldieptes, waardoor dit in het midden gemonteerde rack schap een universele opslagoplossing is 
voor racks met 2 stijlen, terwijl de ventilatiegaten de luchtstroom in het rack helpen verbeteren.

Robuuste stalen constructie

Gemaakt van SPCC koudgewalst staal van commerciële kwaliteit, dit duurzame netwerk rack schap 
met 2 stijlen ondersteunt apparatuur tot 34 kg — een perfecte oplossing voor de opslag van 
niet-rackmonteerbare apparatuur, gereedschap, randapparaten of accessoires in uw rack, zodat u 
deze direct bij de hand heeft.

De keuze van IT-professionals sinds 1985

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, 
om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de 
industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede 
productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten 
zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Dit product heeft levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

• Geschikt voor de meeste 19" brede server racks met 2 stijlen

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

Eigenschappen

• Geschikt voor de meeste standaard 19" racks met 2 stijlen

• Montage in het midden

• Ondersteunt max. 34 kg aan apparatuur

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

U-hoogte 2U

Kabelbeheer Nee

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity 
(Stationary)

75.0 lb [34 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Interne breedte 17.2 in [43.6 cm]



Lengte product 20.0 in [50.8 cm]

Breedte product 19.0 in [48.3 cm]

Hoogte product 3.5 in [8.8 cm]

Gewicht product 8.4 lb [3.8 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 21.7 in [55.0 cm]

Package Width 21.5 in [54.5 cm]

Package Height 4.3 in [11.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

11.6 lb [5.2 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Rack schap

4 - M6 schroeven

4 - M6 kooimoeren

4 - M6 ronde kunststof onderlegringen

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


