
1U Rack Shelf - Universele 19 inch Server Rack Plank/Lade voor AV/Data/Netwerk 
Apparatuur – Cantilever/Uitkragende Ligger – Duurzaam Ontwerp – Max. 25kg - Diepte 
30 cm (12”)

Productcode: SHELF-1U-12-FIXED-S

Met de SHELF-1U-12-FIXED-S kunt u een 1U 30 cm diep rack shelf toevoegen aan elk EIA-310 
conform, 19 inch rack of kast.

Hoogwaardige constructie

De rack shelf is geschikt voor apparatuur tot 25 kg en is gemaakt van 2,0 mm SPCC koudgewalst staal 
van commerciële kwaliteit voor een lange levensduur en sterkte. Berg uw accessoires of 
niet-monteerbare apparaten op zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn en op uw apparatuur kunnen 
worden aangesloten.

Twee installatieopties

U kunt de 1U rack shelf bevestigen in een van de twee verschillende montagestanden. De 
standaardoptie, met het lipje omlaag of omgekeerd met het lipje omhoog waardoor u voorkomt dat 
uw apparatuur van het schap glijdt.

Inclusief bevestigingsmaterialen

Voor nog meer gemak worden M6 vierkante kooimoeren en M6 schroeven meegeleverd voor een 
vlotte installatie.

De SHELF-1U-12-FIXED-S heeft levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

• UNIVERSELE 19" UITVOERING: Deze 1U rackmonteerbare shelf past in bijna elk EIA-310 conform 
19" server rack en heeft een inwendige diepte van 30,5 cm voor uw data, IT, netwerk switches of 
andere apparatuur van merken zoals APC, Dell, Lenovo en HPE

• DUURZAAM DESIGN: Deze stevige uitkragende ligger is gemaakt van 2,0 mm dik SPCC commercieel 
koudgewalst staal met gegarandeerde lange levensduur en is geschikt voor een totaalgewicht van 25 
kg. Kortom, de perfecte rack lade voor elke omgeving

• STRUCTURELE INTEGRITEIT: Ontworpen met een neerwaarts gerichte voor- en achterrand die een 
minimale hoogte in beslag nemen en verticale schapruimte vrijhouden voor uw apparatuur; 
Neerwaartse randen hinderen niet bij het plaatsen/verwijderen van apparatuur

• EENVOUDIGE TOEGANG: Het schap kan worden gebruikt voor modems, routers, wifi 
toegangspunten en andere IT-/netwerk-/telecomapparatuur die in een rack kunnen worden 
gemonteerd of voor het opbergen van vaak gebruikte gereedschappen en benodigdheden

• DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze 1U robuuste server rack shelf werd ontworpen en gemaakt voor 
IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

U-hoogte 1U

Kabelbeheer Nee

Prestaties

Weight Capacity 
(Stationary)

55.1 lb [25 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Lengte product 12.0 in [30.5 cm]

Breedte product 19.0 in [48.3 cm]

Hoogte product 1.7 in [4.3 cm]

Gewicht product 5.5 lb [2.5 kg]



Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 21.7 in [55.0 cm]

Package Width 14.6 in [37.0 cm]

Package Height 4.7 in [12.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

7.1 lb [3.2 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - schap

4 - M6 vierkante kooimoeren

4 - M6 kooischroeven

4 - kunststof sluitringen

1 - Quick-start handleiding

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


