12U 19” Uitschuifbaar en Roterend Open Frame Server Rack, 4 Post AV/Data Rack,
42,5cm (16.7") Diep Slide-Out IT Rack met Kabelmanagement, Uittrekbaar/Draaibaar
Computer Rack
Productcode: PORACK12U

Met dit 12U uitschuifbaar server rack kunt u ruimte besparen, terwijl uw rackmonteerbare apparatuur
netjes georganiseerd en toegankelijk blijft. Het compacte open-frame rack kan eenvoudig worden
uitgeschoven en geroteerd, zodat uw apparatuur gemakkelijk kan worden geïnstalleerd en
toegankelijk is en maakt het eenvoudig om, indien nodig, onderhoud uit te voeren.
De maximale totale belasting van het rack is 56,7 kg.
Bespaar ruimte in uw kantoor of serverruimte
Dit rack helpt u waardevolle vloerruimte te besparen. Het is ontworpen voor installatie op nauwe
plaatsen zoals onder een tafel of in een kast. Door de veelzijdigheid is dit rack perfect voor de opslag
van uw servers in een vergaderruimte, klein kantoor/thuiskantoor, restaurant of op elke plaats waar
ruimte zeer belangrijk is.
Houd uw apparatuur koel en toegankelijk
Voor eenvoudige installatie en onderhoud van de apparatuur is het 12U server rack gemonteerd op
schuifrails, waardoor u gemakkelijker toegang hebt tot de achterkant van uw apparatuur. Dankzij het
open-frame design biedt het rack niet alleen maximale toegankelijkheid, maar ook onbelemmerde
luchtstroom naar uw apparatuur, en zorgt zo voor passieve koeling en dus optimale
bedrijfstemperaturen voor uw rackmonteerbare apparatuur.
Bespaar verzendkosten
Dit rack wordt geleverd in een platte doos, waardoor het verzendvolume wordt verlaagd en de
verzendkosten aanzienlijk lager zijn dan racks die volledig gemonteerd worden verzonden. Bovendien
is het rack efficiënt verpakt voor eenvoudig transport en opslag.

De PORACK12U wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Duurzame opslag voor rackmonteerbare servers, KVM-switches en netwerkapparatuur
• Geschikt voor rackmonteerbare apparatuur die niet afzonderlijk beveiligd dient te worden
• In een rack te monteren A/V-apparaten in een radio- of tv-studio

Eigenschappen
• UNIEK UITSCHUIFBAAR & ROTEREND DESIGN: 19" 4 post open frame netwerk rack. Ideaal voor
installatie in built-in cabinet & gemakkelijk uit te schuiven tot 45,7cm. Roteerbaar tot 90 graden voor
eenvoudige toegang tot apparatuur.
• GEÏNTEGREERD KABELBEHEER: Organiseer de kabels in dit AV/Data/IT/Communicatie-rack en zorg
voor makkelijke toegang zonder kabelwarboel. Kabels kunnen indien nodig naar beneden en onder
het rack worden geleid.
• TECH SPECS: Max. Montage Diepte 40,6cm(16.7") | Max. Uitschuifdiepte 101,6 (40.5") |
EIA/ECA-310-E Compliant | Capaciteit 56.7kg | Kooimoeren & Schroeven meegeleverd.
• EENVOUDIGE VERZENDING & MONTAGE: Het draaibare rek voor computermateriaal wordt geleverd
in een handige flat-pack formfactor met een gemakkelijk te monteren ontwerp dat kooimoeren en
schroeven bevat om uw apparatuur te installeren.
• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: dit open frame server rack werdn ontworpen en gemaakt voor
IT-professionals en wordt 2 jaar ondersteund, inclusief gratis levenslange 24/5 meertalige technische
ondersteuning.

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Wandmonteerbaar

Nee

Rack type

Met 4 stijlen

Type frame

Open Frame

U-hoogte

12U

Speciale functies

Geïntegreerd kabelbeheer
Eenvoudig monteerbaar
U-markeringen

Montagerailprofiel

L-Shape

Mounting Hole Types

Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden

EIA/ECA-310-E

Weight Capacity

125.3 lb [56.7 kg]

Kleur

Zwart

Construction Material

Staal

Lengte product

22.4 in [56.8 cm]

Breedte product

19.2 in [48.7 cm]

Hoogte product

24.2 in [61.5 cm]

Gewicht product

51.6 lb [23.4 kg]

Maximale
montagediepte

16.7 in [42.5 cm]

Plat verpakt (montage
vereist)

Ja

Package Length

24.6 in [62.5 cm]

Package Width

21.7 in [55.0 cm]

Package Height

8.7 in [22.0 cm]

Prestaties

Fysieke
eigenschappen

Product
Measurements

Verpakkingsinform
atie

Verzendgewicht
(verpakt)

58.7 lb [26.6 kg]

Meegeleverd

schuiflade

Wat wordt er
meegeleverd

bovenste steun
verticale rails
stabilisatieplaat
beveiligingsplaat
smalle kabelmanager
kabelmanager
duimschroeven
montageschroeven
montagemoeren
M5 kooimoeren
M5 schroeven
handleiding

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

