
CPU houder - onder bureau monteerbaar - verstelbaar

Productcode: CPUMNTUD

Maximaliseer uw werkplek. Deze onder het bureau te monteren desktop computer-houder maakt 
vloer- en bureau ruimte vrij en biedt u gemakkelijk toegang tot uw computer.

De onder het bureau te monteren CPU-houder is een eenvoudige manier om uw computer onder elk 
bureau of plat oppervlak te monteren. De houder houdt uw werk ruimte netjes en georganiseerd, door 
de computerkast van de desktop of vloer af te monteren, uit de buurt van stof en vuil. De onder het 
bureau te monteren pc-houder is ideaal voor de montage van uw CPU onder een staand of 
zit-sta-bureau, waarbij de CPU, indien nodig, samen met de desktop op en neer kunt bewegen.

De sterke CPU-houder heeft een verstelbaar frame dat vele verschillende pc-kasten ondersteunt, 
variërend in breedte van 12,3 cm tot 25,3 cm en in hoogte van 35,7 cm tot 55,7 cm.

Omdat de beugel volledig 360° roteerbaar is, biedt de onder een bureau te monteren pc-houder 
eenvoudige toegang tot uw computerkast, voor- en achterkant, waardoor poorten en kabels 
gemakkelijk bereikbaar zijn. De CPU-houder heeft een 48,5 cm lange rail met een soepel 
schuifmechanisme waardoor de CPU zijwaarts kan worden verplaatst voor nog betere 
toegankelijkheid.

De robuuste computerhouder beschermt uw pc-kast en heeft een maximaal gewichtsvermogen van 30 
kg.

De CPUMNTUD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.
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Certificaties, rapporten en compatibiliteit



  

Toepassingen

• Monteer uw computer onder uw bureau of tafel om ruimte te besparen

• Ideaal voor de montage van uw CPU onder een zit-sta-bureau

Eigenschappen

• Bespaar (vloer) ruimte door uw pc-kast onder uw bureau te monteren

• Geschikt voor de meeste desktop computers, met een verstelbaar frame (12,3 cm tot 25,3 cm breed 
en 35,7 cm tot 55,7 cm hoog)

• Robuuste CPU-houder heeft een draagvermogen van 30 kg

• Volledig 360° te roteren voor eenvoudige toegang tot poorten en kabels

• Eenvoudige installatie, alle bevestigingsmaterialen zijn meegeleverd

Hardware

Garantiebeleid 5 Years

Montage-opties Onder het bureau

Prestaties

Algemene specificaties Verstelbaar frame: 123 mm tot 253 mm breed en 357 
mm tot 557 mm hoog

Draagvermogen 66.2 lb [30 kg]

Zwenken / draaien 360°

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal en kunststof

Lengte product 8.4 in [21.3 cm]



Breedte product 10.0 in [25.3 cm]

Hoogte product 26.2 in [66.5 cm]

Gewicht product 11.0 lb [5.0 kg]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 10.2 in [26.0 cm]

Package Width 9.6 in [24.5 cm]

Package Height 21.5 in [54.6 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

12.0 lb [5.4 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - CPU-houder

1 - montageplaat

4 - stoppers

2 - Aanslagschroeven

6 - bevestigingsschroeven

1 - Schuimplaat

1 - Handleiding

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


