
CPU-rack - Justerbart väggrack för dator

Produkt ID: CPUWALLMNT

Detta justerbara CPU-rack är en utmärkt lösning både för att spara utrymme och förlänga livslängden 
på din utrustning. Förhindra att smuts och damm tränger in i datorn genom att hänga den på väggen.

Frigör ditt golv- och skrivbordsutrymme så att du kan fokusera på ditt arbete. Den svarta metallramen 
är kraftig och en garanti för att din dator sitter fast ordentligt.

CPU-rackets justerbara underdel gör det enkelt att passa in en mängd olika datorer, från 122 till 212 
mm i bredd. Tål upp till 10 kg. De justerbara remmarna garanterar att din dator sitter säkert.

CPU-rackets öppna ram ger dig obegränsad åtkomst till din dator.

Kom igång snabbt. Väggracket är lättmonterat och all nödvändig hårdvara och bruksanvisning 
medföljer. Racket är lätt att montera på väggar eller andra robusta lodräta ytor.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

  

Användning

• Organisera ditt skrivbord och förläng datorns livslängd i kontors och affärsmiljöer



• Uppgradera ditt hemkontor genom att maximera din skrivbordsyta

Funktioner

• Frigör mer plats på din arbetsyta genom att få datorn ur vägen.

• Den kraftiga metallramen tål upp till 10 kg

• All hårdvara som behövs för en enkel installation medföljer

• Förläng datorns liv genom att placera den på avstånd från golvets smuts och damm.

• Justerbar bredd från 122 till 212 mm för anpassning till de flesta datorerna

• Den öppna ramen möjliggör obegränsad åtkomst till din dator

• Spänn fast datorn säkert med de medföljande remmarna

Hårdvara

Garantipolicy 5 Years

Monteringsalternativ Väggmontering

Prestanda

Viktkapacitet 22.0 lb [10 kg]

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 9.3 in [23.5 cm]

Produktbredd 8.3 in [21.2 cm]

Produkthöjd 6.1 in [15.4 cm]

Produktvikt 4.9 lb [2.2 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 9.6 in [24.5 cm]

Package Width 7.3 in [18.5 cm]



Package Height 6.2 in [15.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 5.2 lb [2.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - CPU-rack

2 - justerbara remmar

3 - väggförankring

3 - Skruvar

2 - tumskruvar

1 - Instruktionsbok

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


