
3U 9in diep rack monteerbare lade - afsluitbaar

Productcode: SH39LK

De SH39LK 3U 22 cm diepe rack monteerbare afsluitbare opberglade biedt een "in-rack" 
opslagoplossing voor 19 inch racks en kasten, waardoor u serverhardware en rack-/kastaccessoires 
gemakkelijk kunt beveiligen. De 3U opberglade is gemaakt van sterk staal en een afsluitbare 
voordeur, waardoor u, waar nodig, cruciale hardware en accessoires kunt beveiligen. Dit 
TAA-conforme product voldoet aan de eisen van de Amerikaanse Federale wet inzake 
handelsovereenkomsten (TAA), die federale aankopen volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Omdat het slechts 3U ruimte in elke 19 inch rack/kast in beslag neemt, is de afsluitbare lade een 
compactere opslagoplossing dan een volledige of middelgrote opbergkast of draad rack - perfect voor 
kleine serverruimtes of omgevingen waarin ruimte minimaal is (, maar de beveiliging een must moet 
zijn).

De 3U afsluitbare opberglade wordt volledig gemonteerd geleverd, inclusief de accessoires die nodig 
zijn een eenvoudige installatie.

Gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Beveiliging van serverhardware en rack accessoires



• Opslagoplossingen voor kleine serverruimtes

Eigenschappen

• Afsluitbare voordeur

• Monteerbaar in elk standaard 19" rack of kast

• TAA compliant voor GSA Schedule aankopen

• Compacte uitvoering

• Volledig gemonteerd geleverd

• Robuust staal

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Type frame Staal

U-hoogte 3U

Kenmerken deur 
voorkant

Veiligheidsslot met sleutel

Kabelbeheer Nee

Industriestandaarden EIA RS310-C

Prestaties

Weight Capacity 
(Stationary)

50.0 lb [22.7 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Interne breedte 17.0 in [43.2 cm]

Interne hoogte 5.0 in [127.0 mm]

Interne diepte 9.0 in [22.9 cm]



Lengte product 19.0 in [48.3 cm]

Breedte product 9.1 in [23.0 cm]

Hoogte product 5.2 in [13.3 cm]

Gewicht product 8.9 lb [4.0 kg]

Minimale 
montagediepte

9.0 in [22.9 cm]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 19.9 in [50.6 cm]

Package Width 10.8 in [27.4 cm]

Package Height 5.9 in [15.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

10.2 lb [4.6 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Afsluitbare media-opberglade

2 - Sleuteltjes

1 - Pakje met bevestigingsmateriaal

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


