12U 19 inch Desktop Open Frame 2 Post Rack
Productcode: RK12OD
Het RK12OD 12U 19 inch Desktop Open Frame 2 Post Rack is de perfecte montageoptie voor kleinere
audio/video- en IT-apparatuur waarbij de beschikbare ruimte beperkt is en een volledige behuizing
niet vereist is. 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.
Het 12U rack is compact, licht en vrijstaand en is geschikt voor installatie op of rondom uw bureau,
zodat u gemakkelijk toegang hebt tot de aangesloten apparatuur in uw werkomgeving. Deze lichte 2
post rack voldoet aan de EIA-montagenormen voor racks en wordt geleverd met 20 M5-schroeven en
kooimoeren, waardoor u max. vijf apparaten direct in het rack kunt monteren.
Gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Monteer patchpanelen, netwerkswitches en routers in kleine netwerken thuis of in een klein kantoor
voor een gemakkelijke toegang tot apparatuur
• Monteer KVM-switches en computer-/serversystemen netjes op of naast uw bureau
• Monteer audio/video-apparaten zoals uitzend-/verdeelapparatuur, schakelaars of verlengers

Eigenschappen
• Gemakkelijk in elkaar te zetten
• Lichtgewicht ontwerp voor een gemakkelijke verandering van plaats
• Voldoet aan de EIA-specificaties
• Inclusief 20 M5-schroeven en kooimoeren voor de montage van apparatuur
• TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

Hardware
Garantiebeleid

Lifetime

Wandmonteerbaar

Nee

Rack type

Met 2 stijlen

Type frame

Open Frame

U-hoogte

12U

Speciale functies

Eenvoudig monteerbaar

Montagerailprofiel

G-Shape

Mounting Hole Types

Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden

EIA/ECA-310-E

Weight Capacity

110.5 lb [50 kg]

Kleur

Zwart

Construction Material

Staal

Lengte product

11.5 in [29.2 cm]

Breedte product

19.8 in [50.3 cm]

Hoogte product

23.1 in [58.6 cm]

Gewicht product

5.6 lb [2.6 kg]

Maximale
montagediepte

13.5 in [34.3 cm]

Prestaties

Fysieke
eigenschappen

Product
Measurements

Verpakkingsinf
ormatie
Plat verpakt (montage Ja
vereist)
Package Length

24.0 in [61 cm]

Package Width

6.5 in [16.4 cm]

Package Height

3.9 in [99 mm]

Verzendgewicht

6.8 lb [3.1 kg]

(verpakt)
Wat wordt er
meegeleverd
Meegeleverd

12U Verticale Post
Poten
Pakje met montagemateriaal (8 schroeven)
Rubberen Voetjes
Basissteun
M5 schroeven
M5 kooimoeren

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

