
6U Wandmonteerbaar Server Rack, Diepte 35cm (13,75"), 19" Beugel voor 
Patchpanelen, Shallow Server en IT Apparatuur, Netwerk Switches, Capaciteit 20kg, 
Zwart

Productcode: WALLMOUNT6

De WALLMOUNT6 6U 35cm diepe Montagebeugel voor Patchpanelen zorgt voor een stevige en 
betrouwbare opslagmogelijkheid, zodat u apparatuur aan de wand kunt monteren voor een meer 
efficiënte en toegankelijke werkomgeving. De montagebeugel is volledig gemaakt uit staal en is 
geschikt voor het aan de wand monteren van patchpanelen of andere slanke 19 inch apparatuur. Met 
levenslange garantie door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

 

Toepassingen

• Monteer patchpanelen en andere slanke 19” apparatuur aan de wand

Eigenschappen

• 6U WANDMONTEERBARE RACK: Deze 6U 35cm diepe muurbeugel heeft een open frame, 2 post 
design met een maximale montagediepte van 35 cm (13.78 in) en een maximale gewichtscapaciteit 
van 19.9kg



• EENVOUDIGE INSTALLATIE: De 6U muurbeugel wordt volledig gemonteerd geleverd met M6 
Schroeven en M6 Kooimoeren voor een eenvoudige installatie, zodat u geen afzonderlijke 
montagematerialen hoeft te zoeken

• STALEN CONSTRUCTIE: deze montagebeugel is gemaakt van stevig koudgewalst staal zodat u erop 
kan vertrouwen dat uw netwerkapparatuur veilig wordt opgeborgen. Deze beugel is ideaal geschikt 
voor plaatsen waar weinig ruimte is

• OPTIMALE OPBERGRUIMTE: De muursteun van 6U biedt een betrouwbare opslagmogelijkheid voor al 
uw uitrusting, zodat u apparatuur aan de muur kunt bevestigen voor een efficiëntere en 
toegankelijkere werkomgeving

• HET VOORDEEL VAN STARTECH.COM: StarTech.com biedt een levenslange garantie en gratis 
levenslange technische ondersteuning op deze beugel en is al meer dan 30 jaar de bevoorrechte keuze 
van IT-professionals en bedrijven

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Wandmonteerbaar Ja

Rack type Met 2 stijlen

Type frame Open Frame

U-hoogte 6U

Speciale functies Volledig gemonteerd geleverd

U-markeringen

wandmonteerbaar

Montagerailprofiel L-Shape

Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity 44.1 lb [20 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Construction Material Staal



Type behuizing Staal

Lengte product 13.8 in [35.0 cm]

Breedte product 19.6 in [49.8 cm]

Hoogte product 10.7 in [27.3 cm]

Gewicht product 9.9 lb [4.5 kg]

Maximale 
montagediepte

13.8 in [35 cm]

Verpakkingsinform
atie

Plat verpakt (montage 
vereist)

Nee

Verpakkingsaantal 1

Package Length 20.6 in [52.4 cm]

Package Width 15.0 in [38.0 cm]

Package Height 11.8 in [30.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

13.9 lb [6.3 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - 6U-rack voor wandmontage

12 - M6 schroeven

12 - M6 kooimoeren

12 - kunststof sluitringen

4 - M5-25 platkopschroeven

4 - Kunststof wandankers

1 - Handleiding

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


