
4U 19" Bureau Open Frame Rack, 2 Post, Vrijstaand IT Netwerk Rack voor 
Switch/Patchpaneel/Data/AV/IT/Communicatie Apparatuur met Kooimoeren en 
Schroeven, Max. 30kg

Productcode: RK4OD

Dit open frame desktop rack biedt 4U opslagruimte voor de montage van kleinere A/V- en 
IT-apparatuur.

Met dit data rack met 2 stijlen kunt u apparatuur met een fractie van de kosten van traditionele racks 
monteren. Het staande rack is ontworpen om te voldoen aan de eisen van EIA-310 rack montage 
standaarden en is gemaakt van robuust staal voor een stevige en veilige montageoplossing voor uw 
cruciale apparatuur.

Het 4U desktop rack heeft een open frame en vrijstaand design, waardoor het ruimte bespaart. Het 
biedt u de mogelijkheid om in een rack monteerbare apparatuur op elk oppervlak in uw kantoor (zoals 
uw bureau) te plaatsen. Zo heeft u regelmatig eenvoudig toegang tot uw apparatuur.

Het vrijstaande netwerk rack kan eenvoudig in elkaar worden gezet en wordt geleverd met 16 
M5-schroeven en kooimoeren. Als u op zoek bent naar een desktop montageoplossing met meer rack 
units, biedt StarTech.com ook 8U en 12U desktop computer racks met 2 stijlen.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, 
om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de 
industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede 
productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten 
zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

De RK4OD heeft levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



  

Toepassingen

• Bespaar ruimte in uw klein kantoor thuis (SoHo) of serverruimte door apparatuur op bureaus of 
andere oppervlakken te plaatsen, in plaats van vloerruimte in beslag te nemen

• Plaats patchpanelen en andere compacte rack apparatuur netje op of naast uw bureau

Eigenschappen

• 2-POST 4U BUREAU OPEN FRAME RACK: Ideaal voor gebruik op een bureau of in de achterzaal van 
kleine kantoorruimtes zonder speciale bekabelingskasten. Biedt eenvoudige toegang tot IT-apparatuur 
zoals switches of routers.

• ONTWORPEN VOOR EENVOUDIGE TOEGANG: Het klein formaat en de hoogte van 4U van het 
vrijstaand netwerkrack zijn ideaal voor testomgevingen waar gemakkelijke toegang aan de voor- en 
achterkant tot apparatuur en frequente apparaatwissels vereist zijn.

• TECH SPECS: 4U Open Frame Rack| Breedte 48,2cm (19") | 2 Post | EIA/ECA-310-E Compliant | U 
Gemarkeerde Eenheden | Capaciteit 30 kg | Inclusief M6 Kooimoeren & Schroeven | TAA Compliant

• EENVOUDIGE VERZENDING EN MONTAGE: Snelle en eenvoudige montage gecombineerd met een 
verzendgewicht van 2,5 kg maakt deze AV/studio rack ideaal voor externe sites. Wordt geleverd met 
kooimoeren en schroeven voor het monteren van apparatuur.

• THE IT PRO'S CHOICE: Designed and built for IT Professionals, this 2-Post 4U Desktop Open-Frame 
Rack is backed for life, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Wandmonteerbaar Nee

Rack type Met 2 stijlen

Type frame Open Frame

U-hoogte 4U

Speciale functies Eenvoudig monteerbaar



U-markeringen

Montagerailprofiel G-Shape

Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity 88.2 lb [40 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Construction Material Staal

Product 
Measurements

Lengte product 11.6 in [29.6 cm]

Breedte product 19.8 in [50.3 cm]

Hoogte product 9.3 in [23.6 cm]

Gewicht product 3.2 lb [1.5 kg]

Maximale 
montagediepte

13.5 in [34.3 cm]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 3.9 in [10.0 cm]

Package Width 21.7 in [55.0 cm]

Package Height 3.9 in [10.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.3 lb [2.0 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Linker basissteun

1 - Rechter basissteun



1 - Linker verticale rail

1 - Rechter verticale rail

1 - Voorzijde basissteun

4 - rubberen voetjes

8 - M5x12 montageschroeven

16 - M6x12 schroeven

16 - M6 kooimoeren

16 - M6 Kunststof Ringen

1 - Quick-start handleiding

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


