
2U ventilerad, utdragbar rackhylla med kabelhanteringsarm & justerbart 
monteringsdjup – 90,7 kg

Produkt ID: UNISLDSHF19H

UNISLDSHF19H justerbar, utdragbar rackhylla gör att du kan lägga till en ventilerad utdragbar hylla 
med kabelhantering i praktiskt taget vilket serverrack eller -skåp som helst med 4 stolpar. Denna 
TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter 
statliga GSA Schedule-inköp.

Det justerbara monteringsdjupet gör att hyllan enkelt installeras i serverskåp med monteringsdjup 
från 746,5 mm till 807 mm. Skenorna har även en låsmekanism så att inte hyllan åker ut för långt 
eller åker in igen innan underhållet är färdigt.

Den utdragbara hyllan har en viktkapacitet på 90,7 kg och en ventilerad, kallvalsad stålkonstruktion 
för ökat luftflöde och hållbarhet i serverrummet eller kabelskåpet.

För att du enkelt ska kunna dra kablar smidigt genom hyllan skickar vi med en vändbar 
kabelhanteringsarm som kan fästas på hyllans baksida och en justerbar infattning som håller kvar 
utrustningen där du vill ha den på hyllan.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning



• Få extra lagringsutrymme för hårdvara eller icke-rackmonterbar utrustning och tillägg

• Installera i praktiskt taget vilket standard rack eller skåp som helst med 4 stolpar

Funktioner

• Stöder upp till 90,7 kg

• Justerbart monteringsdjup från 746,5 mm till 807 mm

• TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp

• Vändbar kabelhanteringsarm medföljer

• Ventilerad hylla för ökat luftflöde

• Skenor med lås så att inte hyllan åker ut för långt

• Stabil, 2 mm kallvalsad stålkonstruktion

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

U-höjd 2U

Kabelhantering Ja

Industristandarder EIA RS310-D

Monteringsalternativ Frontmontering (fram och bak)

Prestanda

Weight Capacity 
(Stationary)

200.0 lb [90.7 kg]

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Kabinettjocklek 0.1 in [2 mm]

Produktlängd 0.0 in [0.0 cm]

Produktbredd 0.0 in [0.0 mm]



Produkthöjd 0.0 in [0.0 mm]

Produktvikt 20.9 lb [9.5 kg]

Maximalt 
monteringsdjup

31.8 in [80.7 cm]

Minsta monteringsdjup 29.4 in [74.6 cm]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 31.5 in [80.1 cm]

Package Width 21.2 in [53.9 cm]

Package Height 4.5 in [11.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 24.9 lb [11.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Hyllmontering

2 - Montering för öronkrokar och utdragning 
(vänster/höger)

2 - Fäste för öronkrok (vänster/höger)

1 - Montering för kabelhantering

1 - Instruktionsbok

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


