
2U Rack Shelf - Universele Geventileerde 19 inch Server Rack Plank/Lade voor 
AV/Data/Netwerk Apparatuur – Cantilever/Uitkragende Ligger – Duurzaam Ontwerp – 
Max. 91kg - Diepte 35 cm (14”)

Productcode: SHELF-2U-14-CENTER-V

Met de SHELF-2U-14-CENTER-V kunt u een 2U 36 cm diep rack shelf toevoegen aan elk EIA-310 
conform, 19 inch rack met 2 stijlen. Het schap heeft ventilatiegaten voor een betere luchtstroom en 
om de temperaturen in uw rack te helpen verlagen.

Hoogwaardige constructie

De gecentreerde ligger is geschikt voor apparatuur tot 91 kg en is gemaakt van 1,5 mm dik 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.

Inclusief bevestigingsmaterialen

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

De SHELF-2U-14-CENTER-V heeft levenslange garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen



Eigenschappen

• UNIVERSELE 19" UITVOERING: Deze 2U rackmonteerbare shelf past in bijna elk EIA-310 conform 
19" server rack en heeft een inwendige diepte van 35,6 cm voor uw data, IT, netwerk switches of 
andere apparatuur van merken zoals APC, Dell, Lenovo en HPE

• SCHAPBEVESTIGING IN HET MIDDEN: Door de montage in het midden hebt u gemakkelijk toegang 
vanaf de voor- en achterkant en kunt u uw apparatuur gemakkelijk installeren en onderhouden en 
kabels aanleggen

• 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 91 
kg. Kortom, de perfecte rack lade voor elke omgeving

• MAXIMALE VENTILATIE: de geventileerde plank/lade van deze rack shelf verbetert de luchtstsroom 
voor een efficiënte warmteafvoer van uw apparatuur.

• STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de bevoorrechte keuze van IT-professionals. Dit 2U 
geventileerde server rack schap heeft levenslange garantie van StarTech.com, inclusief gratis 
levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid Lifetime

Type frame Staal

U-hoogte 2U

Kabelbeheer Nee

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity 
(Stationary)

201.1 lb [91 kg]

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Interne breedte 19.0 in [48.3 cm]

Interne diepte 13.7 in [34.9 cm]



Lengte product 14.0 in [35.6 cm]

Breedte product 19.0 in [48.3 cm]

Hoogte product 3.4 in [8.7 cm]

Gewicht product 5.1 lb [2.3 kg]

Verpakkingsinform
atie

Package Length 16.1 in [41.0 cm]

Package Width 21.7 in [55.0 cm]

Package Height 4.7 in [12.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

7.3 lb [3.3 kg]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - schap

10 - M6 vierkante kooimoeren

10 - M6 kooischroeven

10 - kunststof sluitringen

1 - Quick-start handleiding

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


