
4U skrivbordsrack med öppen ram - 2 stolpar
Product ID: RK4OD

Detta skrivbordsrack med öppen ram ger 4U förvaring för montering av mindre A/V- och IT-utrustning. 

Spara pengar med en billig monteringslösning 

Med detta rack med 2 stolpar kan du montera utrustning till en bråkdel av kostnaden för traditionella
rack. Golvracket är designat att uppfylla EIA-310-rackmonteringsstandarder och är tillverkat av solitt stål
för att garantera en stabil och säker monteringslösning för din viktiga utrustning. 

Förbättra effektivitet och tillgänglighet på ditt kontor eller i ditt serverrum 

4u-skrivbordsracket har en öppen ram, fristående design som sparar plats med en liten storlek. Det ger
dig möjligheten att placera rackmonteringsutrustning på vilken yta som helst på kontoret, som till
exempel ditt skrivbord. Det gör det enkelt att ofta komma åt din utrustning. 
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Problemfri installation 

Det fristående nätverksracket är enkelt att montera och ett paket med 16 M5-skruvar och -korgmuttrar
medföljer. Om du letar efter en skrivbordsmonteringslösning med fler rackenheter har StarTech.com även
8U och 12 U rack med 2 stolpar för stationära datorer. 

Valet från IT-proffs sedan 1985   

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att
säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till
IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar
direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning. 

RK4OD täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis garanti på teknisk support. 
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Certifikat, rapporter
och kompatibilitet

Användning

• Spara plats i ditt hemmakontor eller serverrum genom att placera på
skrivbord eller andra ytor istället för att ta upp plats på golvet

• Placera patchpaneler och annan kompakt rack-utrustning snyggt och
ordentligt på eller intill ditt skrivbord

Funktioner

• Lätt design
• Förbättra effektiviteten på kontoret eller i serverrummet genom att

placera utrustning på skrivbordet
• Enkel setup med problemfri montering och monteringsutrustning

medföljer
• Spara pengar med en racklösning som är en bråkdel av kostnaden av

traditionella rack
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Warranty Lifetime

Hårdvara Hylltyp 2 stag

Industristandarder EIA/ECA-310-E

Mounting Hole Types Kvadrat (för burmutter)

Profil monteringsskenor G-Shape

Ramtyp Öppen ram

Specialfunktioner Enkel montering

U-markeringar

U-höjd 4U

Väggmonterbar Nej

Prestanda Weight Capacity 30 kg [66.3 lb]

Utseende Construction Material Stål

Färg Svart

Product
Measurements

Produktbredd 500.000

Produkthöjd 235.000

Produktlängd 29.3 cm [11.5 in]

Produktvikt 2350.000

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 2360.000

Package Height 125.000

Package Length 160.000

Package Width 549.000

Vad det är i lådan Ingår i paketet 1 - fäste vänsterbas

1 - fäste högerbas

1 - Vänster vertikal skena

1 - Höger vertikal skena

1 - fäste frambas

4 - Gummifötter

8 - M5x12 monteringsskruvar

16 - M5x16 skruvar

16 - M5 korgmuttrar

1 - Instruktionsbok
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Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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