
kabelhanterare

Produkt ID: CMVBMOD

Denna kabelhanteringsryggrad drar kablar från golvet till under ditt skrivbord eller bord med fyra 
separata kanaler för dator- eller elkablar. Det är ett enkelt och praktiskt sätt att skydda dina kablar 
vid arbetsstationen och samtidigt skapa en attraktiv, trasselfri arbetsyta.

Den viktade basen vilar på golvet för att ge en stabil bas att dra dina kablar från. Du drar helt enkelt 
varje kabel genom porten till en av fyra kanaler inuti kabelhanteraren för att hålla kablarna 
organiserade och slippa snubbla på kablarna på golvet.

Den flexibla kabelhanteringsryggraden kan böjas och flyttas för skydd och dragavlastning för dina 
kablar. Kabelhanteraren har en modulär design med segment som trycks ihop så att du kan justera till 
den längd du behöver.

Med kabelhanteraren följer en monteringsplatta som fästs på undersidan av skrivbordet, bordet eller 
disken. Den håller kabelhanteringsryggraden säkert på plats.

CMVBMOD täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning

• Skapa en mer funktionell och attraktiv arbetsyta genom att dölja och organisera kablarna under 



skrivbordet

• Strömlinjeforma dina kablar och slipp snubbla

• Ger skydd och dragavlastning för kablar på arbetsplatsen och i hemmet

• Håll kablar dolda och organiserade i styrelserummet

Funktioner

• Attraktiv kabelhanteringsryggrad kan justeras och böjas för att hålla kablar organiserade och ur 
synhåll

• Dra kablar från golv till skrivbord för att ge skydd och dragavlastning

• Fyra kanaler inuti håller ström- och datakablar åtskilda

• Justerbar längd

• Viktad basplatta vilar på golvet för att hålla kablarna

• Monteringsplatta säkrar kabelhanteraren under skrivbordet, bordet eller disken

Prestanda

Garantipolicy 5 Years

Maximal höjd 50.8 in [1290 mm]

Utseende

Färg Silver

Kabinettyp Plastic and Steel

Produktlängd 5.1 in [12.9 cm]

Produktbredd 4.3 in [11.0 cm]

Produkthöjd 4.2 ft [1.3 m]

Produktvikt 2.1 lb [0.9 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 19.4 in [49.3 cm]



Package Width 5.1 in [12.9 cm]

Package Height 3.9 in [9.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.5 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - kabelhanterare

2 - M5x20 mm skruvar

1 - snabbstartsguide

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


