6U 19 tums väggmonterbart serverskåp med akryldörr
Produkt ID: RK619WALLGB

Det väggmonterbara 6U RK619WALLGB-hyllskåpet för servrar kan fästas på nästan alla väggtyper och
har en stabil och kompakt design som kan placeras nästan var som helst utan att ta upp plats på
golvet. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA)
vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.
Denna utrustningshylla har 6U lagringsutrymme och är designad för 19 tums (breda) servrar,
nätverks- och telekomutrustning. Hyllan har en 12 cm fläkt och ventilation ovanför och under
glasdörren på frontpanelen som håller damm ute och garanterar en sval miljö för din värdefulla
utrustning.
För att garantera optimal säkerhet och förhindra att någon fingrar på utrustningen har skåpet en
låsbar akryldörr som kan tas bort helt eller installeras så att den antingen öppnas till höger eller
vänster.
Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning
• Montera utrustning för nätverk och telekommunikation på väggen
• Skydda känslig utrustning och montera den på väggen
• Installera utrustning över dörröppningar eller i trånga utrymmen (t.ex. serverrum)

Funktioner
• Kompakt design och tålig stålkonstruktion
• Paneler med ventilation och en 120 mm kylfläkt
• Låsbar akryldörr med stort fönster
• Stora hål med höljen i botten och sidorna för kablar
• TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp

Hårdvara
Garantipolicy

Lifetime

Väggmonterbar

Ja

Hylltyp

2 stag

Ramtyp

Inneslutet skåp

U-höjd

6U

Specialfunktioner

Ships Fully Assembled
Kan monteras på väggen

Profil
monteringsskenor

L-Shape

Kylningsalternativ

One Fan Included: 120 mm + One Optional Fan: 120 mm

Mounting Hole Types

Kvadrat (för burmutter)

Industristandarder

EIA/ECA-310-E

Weight Capacity

110.5 lb [50 kg]

Färg

Svart

Främre dörr

Stål med akrylfönster

Prestanda

Utseende

Främre dörrfunktioner Säkert nyckellås

Sidopaneler

Stål

Inre bredd

17.8 in [45.1 cm]

Inre djup

14.7 in [37.5 cm]

Produktlängd

0.0 in [0 mm]

Produktbredd

0.0 in [0 mm]

Produkthöjd

0.0 in [0 mm]

Produktvikt

22.9 lb [10.4 kg]

Maximalt
monteringsdjup

11.2 in [28.6 cm]

Product
Measurements

Förpackning
Platt paket (montering Nej
krävs)
Package Length

27.0 in [68.5 cm]

Package Width

18.3 in [46.5 cm]

Package Height

18.4 in [46.8 cm]

Fraktvikt
(förpackning)

29.3 lb [13.3 kg]

Ingår i paketet

6U väggmonterbart skåp

Vad det är i
lådan

Nycklar
Paket med skruvar och korgmuttrar (20 st. av varje)
Konverterare för UK-kontakter till EU
M5-skruvar
M5 korgmuttrar

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

