
Multidirectionele verticale kabel-D-ringhaak voor serverracks - 6 x 10 cm

Productcode: CMHOOKMW

Met de CMHOOKMW multidirectionele verticale kabel-D-ring kunt u een naar binnen of buiten gerichte 
kabelhaak aan uw serverrack of -kast toevoegen voor een netjes georganiseerd kabelkanaal. 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.

De 6 x 10 cm grote kabelring is gemaakt van hoogwaardig staal. Voor flexibele montageopties is de 
kabelring voorzien van een rechtshoekige montagesteun met 2 sets montagegaten, waardoor u de 
D-ring in de richting kunt aanbrengen die het meest geschikt is voor uw applicatie. Als trekontlasting 
voor de aangesloten kabels kunnen meerdere kabelringen waar u deze nodig hebt aan het rack 
worden bevestigd, waardoor een veelzijdige kabelbeheeroplossing ontstaat.

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

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Ideaal voor gestructureerde bekabeling en netwerkdistributie

• Gebruik met serverracks en serverkasten voor een nette en ordelijke bekabeling



Eigenschappen

• 6 x 10 cm kabelhaak

• Rechtshoekige steun met 2 sets montagegaten voor flexibele montage

• TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

• Robuust uitgevoerd in staal

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

U-hoogte 1.5U

Industriestandaarden EIA RS310-D

Stand Verticaal

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Dikte behuizing 0.1 in [2 mm]

Lengte product 4.0 in [10.2 cm]

Breedte product 2.8 in [7.0 cm]

Hoogte product 4.4 in [11.1 cm]

Gewicht product 6.1 oz [173.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 5.0 in [12.7 cm]

Package Width 5.0 in [12.7 cm]

Package Height 3.2 in [8.2 cm]

Verzendgewicht 8.8 oz [250.0 g]



(verpakt)

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Verticale kabelhaak

2 - 10/32 schroeven

2 - 12/24 schroeven

2 - 24/24 kooimoeren

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


