
8U Desktop rack serverkast - 2-stijlen Open Frame Rack

Productcode: RK8OD

Dit desktop rack met 2 stijlen biedt 8U opslagruimte voor de montage van kleinere A/V- en 
IT-apparatuur.

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

Het rack heeft een open frame en is compact en vrijstaand 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 hebt u dagelijks eenvoudig toegang tot uw apparatuur.

Het rack met 2 stijlen kan eenvoudig in elkaar worden gezet en wordt geleverd met 20 M5-schroeven 
en kooimoeren.

Als u op zoek bent naar een desktop oplossing met minder rack units, biedt StarTech.com ook een .

De RK8OD wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   



Toepassingen

• Plaats KVM's en in een rack monteerbare computers of serversystemen netjes op of naast uw bureau

• Bespaar ruimte in een klein kantoor, thuiskantoor of serverruimte door apparatuur op het bureau of 
een ander oppervlak te plaatsen, in plaats van vloerruimte in beslag te nemen

Eigenschappen

• Bespaar geld met een rack-montageoplossing die een fractie van de kosten van traditionele racks 
kost.

• Verbeter de efficiency in uw kantoor of serverruimte door apparatuur op uw bureau te plaatsen

• Eenvoudige installatie en probleemloos in elkaar te zetten met meegeleverde montagematerialen

• Inclusief 20 M5-schroeven en kooimoeren

• Lichtgewicht

• EIA-310 conform

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Wandmonteerbaar Nee

Rack type Met 2 stijlen

Type frame Open Frame

U-hoogte 8U

Speciale functies Eenvoudig monteerbaar

U-markeringen

Montagerailprofiel G-Shape

Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity 110.2 lb [50 kg]



Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Construction Material Staal

Product 
Measurements

Lengte product 11.5 in [29.2 cm]

Breedte product 19.8 in [50.4 cm]

Hoogte product 16.1 in [41.0 cm]

Gewicht product 4.8 lb [2.2 kg]

Maximale 
montagediepte

13.5 in [34.3 cm]

Verpakkingsinform
atie

Plat verpakt (montage 
vereist)

Ja

Package Length 21.7 in [55.0 cm]

Package Width 4.4 in [11.2 cm]

Package Height 3.2 in [8.1 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

5.8 lb [2.6 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 - montageschroeven



20 - M5 schroeven

20 - M5 kooimoeren

1 - Handleiding

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


