
Etiketter för hyllenheter - upp till 52U - 2-pack
Product ID: RKUNITAPE

Dessa etiketter hjälper dig installera utrustning i din serverhylla enklare. Du kan placera upp till 52
enhetsmarkeringar på varje sida av en hylla. Detta är perfekt för att placera enhetsmarkeringar på
serverhyllor som inte har enhetsmarkeringar eller på äldre hyllor vars markeringar har nötts bort.

Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket
tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Slipp problem när du installerar hyllmonterbar utrustning

När en hyllas enhetsmarkeringar inte syns kan det bli svårt att installera stor utrustning. Du måste ofta
använda ögonmått för att placera utrustning vilket kan leda till att enheten installeras i olika enhetshål på
varje sida av hyllan vilket i sin tur kan orsaka den irriterande och tidskrävande sysslan att flytta om
enheten efter att den har installerats. Dessa hylletiketter är en billig lösning som garanterar korrekt
placering och problemfri installation.
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Snabb och enkel användning i alla hyllor, upp till 52U i storlek

Etiketterna är självhäftande och fästs enkelt på sidan av hyllan för en enkel installation. Varje etikett har
markeringar för upp till 52 enheter. Detta garanterar att du enkelt kan klippa etiketten till en mindre
storlek så att den passar alla hyllor, upp till 52U i storlek.

Etiketterna i RKUNITAPE täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk
support.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Hantera hyllutrymme mer effektivt genom att placera etiketter på
båda sidor av hyllan

• Placera upp till 52U-etiketter på hyllor som inte har
enhetsmarkeringar eller på äldre hyllor vars markeringar har nötts
bort

Features

• Hjälper dig visuellt med att placera hyllmonterbar utrustning vid
installation

• U-etiketter du kan klippa till rätt storlek för din hylla, upp till 52U
• Två etiketter ingår för att markera framsidan och baksidan på hyllan
• Problemfri användning med självhäftande etiketter
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Warranty 2 Years

Hårdvara Antal per paket 2

Prestanda Intensitet hos direkt ljus 42 lumen Intensitet hos diffust ljus: 21 lumen

Miljö Drifttemperatur -50°C to 90°C (-59°F to 194°F) (Not for extended periods of
time at the extremes)

Förvaringstemperatur 4°C to 38°C (40°F to 100°F)

Utseende Produktbredd 0.3 in [6.4 mm]

Produkthöjd 0.4 in [10 mm]

Produktlängd 85.8 in [2179 mm]

Produktvikt 0.6 oz [18 g]

Förpackning Förpackningsantal 2

Fraktvikt (förpackning) 1 oz [28 g]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 2 - etiketter för hyllenhet

1 - Instruktionsbok

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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