
Rack Unit Labels - tot 52U - 2 Pack

Productcode: RKUNITAPE

Met deze labels kunt u apparatuur gemakkelijk in uw server rack installeren. U kunt tot 52U 
markeringen aan een van beide kanten van een rack toevoegen. Dit is perfect voor het toevoegen van 
unit-metingen aan server racks die geen unit-markeringen hebben of aan oudere racks waarvan de 
markeringen in de loop der tijd onzichtbaar zijn geworden.

Wanneer rack unit-metingen onzichtbaar zijn, kan de installatie van grote apparatuur problemen 
opleveren. U moet de apparatuur dan meestal op het oog uitlijnen, waardoor u wellicht het apparaat 
in verschillende unit-gaten aan elke kant van uw rack installeert en daarom na de installatie het 
apparaat weer moet herpositioneren. wat vervelend en tijdrovend is. Deze rack labels zijn een 
voordelige oplossing die de juiste uitlijning en een probleemloze installatie garandeert.

De labels zijn zelfklevend, waarmee u ze gemakkelijk aan de zijkant van uw rack kunt bevestigen. Elk 
label in de set bevat markering tot 52Us. Dit garandeert dat u het label eenvoudig op maat kunt 
knippen zodat het past in elke rack tot 52U.

De labels in de RKUNITAPE hebben 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen



• Beheer uw rack ruimte effectiever door labels aan een van beide kanten van uw rack toe te voegen

• Voeg tot 52U labels toe aan racks die geen unit-markeringen hebben of oudere racks waarvan de 
markeringen in de loop der tijd onzichtbaar zijn geworden

Eigenschappen

• Helpt u rack-monteerbare apparatuur tijdens de installatie visueel uit te lijnen

• Op maat knipbare U-labels voor uw rack, tot 52U

• Twee labels voor het markeren van de voor- en achterkant van uw rack

• Probleemloze bevestiging dankzij zelfklevende labels

Hardware

Garantiebeleid 2 Years

Aantal per verpakking 2

Gebruiksomgeving

Opslagtemperatuur 4°C to 38°C (40°F to 100°F)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Lengte product 7.6 ft [2.3 m]

Breedte product 0.3 in [6.4 mm]

Hoogte product 0.4 in [1.0 cm]

Gewicht product 0.6 oz [18.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.9 in [2.2 cm]



Verzendgewicht 
(verpakt)

1.0 oz [28.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 2 - rack-unit labels

1 - Handleiding

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


