
12U 19 tums 2 bensrack med öppna ramar för skrivbord

Produkt ID: RK12OD

12U RK12OD 2 bensrack med öppna ramar för skrivbord på 19 tum är det perfekta 
monteringsalternativet för mindre ljud/video och IT-utrustning där det är ont om plats och där ett 
fullskaligt skåp inte behövs. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade 
Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

12U rack har en kompakt och lätt fristående design som passar för installationer på eller runt ditt 
skrivbord vilket ger dig enkel tillgång till den monterade utrustningen på din arbetsyta. Dessa två 
lättviktiga postrack är framtagna för att uppfylla EIA rackmonteringsstandarder. Ett paket av 20 M5 
skruvar och korgmuttrar medföljer. Med dem kan du montera upp till fem enheter på racket med en 
gång.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Montera patchpaneler, nätverks-switchar och routrar i nätverk för små kontor eller hemma konto 
eller IT-kontor för att ha enkel åtkomst till utrustningen

• Montera KVM och rackmontera dator- och serversystem på eller vid ditt skrivbord



• Montera AV-utrustning så som sändning/distributionsenheter, switchar och förlängare

Funktioner

• 20 M5 skruvar och korgmuttrar för monteringsenheter medföljer

• Enkel att bygga

• TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp

• Den är lättviktigt och därför enkel att flytta

• Uppfyller EIA-standarder

Hårdvara

Garantipolicy Lifetime

Väggmonterbar Nej

Hylltyp 2 stag

Ramtyp Öppen ram

U-höjd 12U

Specialfunktioner Enkel montering

Profil monteringsskenor G-Shape

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity 110.2 lb [50 kg]

Utseende

Färg Svart

Construction Material Stål

Product 
Measurements

Produktlängd 11.5 in [29.2 cm]



Produktbredd 19.8 in [50.3 cm]

Produkthöjd 23.1 in [58.6 cm]

Produktvikt 5.6 lb [2.6 kg]

Maximalt 
monteringsdjup

13.5 in [34.3 cm]

Förpackning

Platt paket (montering 
krävs)

Ja

Package Length 24.0 in [61.0 cm]

Package Width 6.5 in [16.4 cm]

Package Height 3.9 in [9.9 cm]

Fraktvikt (förpackning) 6.8 lb [3.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 2 - 12U vertikal benpost

2 - Ben

1 - Basfäste

8 - monteringsskruvar

20 - M5-skruvar

20 - M5 korgmuttrar

4 - Gummifötter

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


