
Ventilerad svängbar blindpanel för serverhyllor - 4U

Produkt ID: RKPNLHV4U

Du kan förbättra utseendet och luftflödet på en standard 19" serverhylla och samtidigt njuta av enkel 
åtkomst till oanvänt utrymme med hjälp av denna svängbara 4U blindpanel. Denna TAA-kompatibla 
produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA 
Schedule-inköp.

Blindpanelen skapar ett rent och professionellt utseende genom att täcka för tomma utrymmen och 
synliga kablar. Lägger du till blindpaneler till serverhyllan får du ett mer städat utseende för ett mer 
organiserat serverrum.

Blindpanelen har en ventilerad design som låter luft flöda genom hyllan obehindrat. Panelen hjälper till 
att maximera luftflödet för att se till att din utrustning har optimal temperatur.

Denna icke-ventilerade hyllpanel har en svängbar design som låter dig öppna panelen för snabb och 
enkel serveråtkomst. Du kan snabbt öppna panelen, göra dina justeringar och när du är klar helt 
enkelt stänga panelen för att återställa ordningen och det professionella utseendet på ditt serverrum. 
Denna hyllpanel är vändbar så att du kan installera den på hyllans vänstra eller högra sida, för en 
mångsidig installation. Hyllpanelen levereras med skruvar och muttrar för hyllinstallation så att du har 
allt du behöver för en problemfri installation.

RKPNLHV4U täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   



Användning

• Fyll i luckor mellan utrustning i serverhyllor och -skåp

• Nå din täckta hylla med en öppna-och-stäng-design

• Öka luftflödet i serverhyllan med en ventilerad design som hjälper till med att ge din utrustning 
optimal temperatur

Funktioner

• Skapa ett städat och professionellt utseende genom att täcka över oanvänt utrymme

• Enkel åtkomst till hyllkomponenter genom att öppna den svängbara panelen

• TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp

• Mångsidiga installationsalternativ med en vändbar blindpanel som kan öppnas från vänster eller 
höger

• 4U panel som monteras på standard 19" hyllor med 2 eller 4 stolpar

• Tålig stålkonstruktion

• Hyllskruvar och -muttrar medföljer

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

U-höjd 4U

Industristandarder EIA RS310-D

Monteringsalternativ Frontmontering (endast fram)

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 19.0 in [48.3 cm]

Produktbredd 7.0 in [17.7 cm]

Produkthöjd 0.6 in [1.5 cm]



Produktvikt 1.3 lb [0.6 kg]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 20.9 in [53.1 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 1.8 in [4.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 1.7 lb [0.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 4U svängbar, ventilerad hyllpanel

2 - 5/8" #10-32 UNF-skruvar

2 - #10-32 UNF-korgmuttrar

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


