
2U ventilerad, utdragbar rackhylla med kabelhanteringsarm & justerbart 
monteringsdjup – 56,7 kg

Produkt ID: UNISLDSHF19M

UNISLDSHF19M 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 702,2 mm till 802,2 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 56,7 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

• UNIVERSAL 19"FIT: Add a sliding shelf to any 4-post server rack or cabinet for easy peripheral and 
equipment access; This 19in rack mount tray has a locking feature, preventing the shelf from falling 
out

• HEAVY-DUTY & DURABLE DESIGN: Constructed with cold rolled steel, the sturdy IT-grade pull out 
server rack shelf ensures long term durability and supports a total weight load of 125lb (56.7kg)

• CABLE MANAGEMENT: This sliding cabinet shelf includes integrated cable management & is vented 
to ensure proper airflow; Ideal for adding additional sliding storage space for your IT / AV accessories

• COMPACT DESIGN: The 2U server rack shelf features a compact form factor, making it ideal for 
non-rackmount equipment, tools and peripherals in your home, studio or office space

• THE IT PRO'S CHOICE: Designed and built for IT Professionals, this adjustable rack shelf is backed 
for life, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

U-höjd 2U

Kabelhantering Ja

Industristandarder EIA RS310-D

Monteringsalternativ Frontmontering (fram och bak)

Prestanda

Weight Capacity 
(Stationary)

125.0 lb [56.7 kg]

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Kabinettjocklek 0.1 in [2 mm]

Produktlängd 24.0 in [61.0 cm]



Produktbredd 19.0 in [48.3 cm]

Produkthöjd 3.5 in [8.9 cm]

Produktvikt 18.0 lb [8.2 kg]

Maximalt 
monteringsdjup

31.6 in [80.2 cm]

Minsta monteringsdjup 27.6 in [70.2 cm]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 29.1 in [74.0 cm]

Package Width 21.7 in [55.1 cm]

Package Height 4.4 in [11.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 22.2 lb [10.1 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.


