
1U borstelstrip-kabelpaneel voor horizontale serverracks

Productcode: CMBRUSH1U

Het CMBRUSH1U kabelpaneel met borstels wordt bevestigd aan een standaard 19 inch rack met 2 of 4 
pennen voor het organiseren van kabels, zonder dat stof en vuil in het rack kunnen komen. 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.

Deze 1U borstel kabeldoorvoer is gemaakt van hoogwaardig staal met borstels van nylon met hoge 
dichtheid en zorgt voor een goed georganiseerde kabelinvoer en -scheiding. Het borstelpaneel 
bevordert ook de juiste luchtstroom door het rack door de open ruimtes tussen de apparatuur af te 
sluiten.

Deze kabelmanager kan gemakkelijk worden geïnstalleerd dankzij de meegeleverde 2 rack 
schroevensets (10/32 en 12/24).

Gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Geschikt voor serverracks en -kasten, gestructureerde bedradingskasten en netwerkdistributiekabels 
voor een overzichtelijke organisatie van kabels



Eigenschappen

• Borstel van nylon met hoge dichtheid

• Neemt slechts 1U rackruimte in beslag

• TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

• Robuust uitgevoerd in staal

• Wordt gemonteerd aan standaard 19 inch serverracks met 2 of 4 pennen

• Inclusief rackschroeven

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

U-hoogte 1U

Industriestandaarden EIA RS310-D

Stand Horizontaal

Montage-opties Frontmontage (alleen voorzijde)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Dikte behuizing 0.0 in [1.2 mm]

Interne diepte 0.8 in [2.0 cm]

Lengte product 19.0 in [48.2 cm]

Breedte product 0.7 in [1.7 cm]

Hoogte product 1.7 in [4.4 cm]

Gewicht product 14.9 oz [421.2 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1



Package Length 19.3 in [48.9 cm]

Package Width 2.0 in [5.1 cm]

Package Height 1.1 in [2.8 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.1 lb [0.5 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 1U kabelorganisator

4 - 10/32 paneelschroeven

4 - 12/24 paneelschroeven

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


