
12U 19 inch Desktop Open Frame 2 Post Rack

StarTech ID: RK12OD

Het RK12OD 12U 19 inch Desktop Open Frame 2 Post Rack is de perfecte montageoptie voor kleinere
audio/video- en IT-apparatuur waarbij de beschikbare ruimte beperkt is en een volledige behuizing niet vereist
is. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act  (TAA), die federale
aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het 12U rack is compact, licht en vrijstaand en is geschikt voor installatie op of rondom uw bureau, zodat u
gemakkelijk toegang hebt tot de aangesloten apparatuur in uw werkomgeving. Deze lichte 2 post rack voldoet
aan de EIA-montagenormen voor racks en wordt geleverd met 20 M5-schroeven en kooimoeren, waardoor u
max. vijf apparaten direct in het rack kunt monteren.

Gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Applications

Monteer patchpanelen, netwerkswitches en routers in kleine netwerken thuis of in een klein kantoor voor
een gemakkelijke toegang tot apparatuur
Monteer KVM-switches en computer-/serversystemen netjes op of naast uw bureau
Monteer audio/video-apparaten zoals uitzend-/verdeelapparatuur, schakelaars of verlengers

www.startech.com
1 800 265 1844



Features

Inclusief 20 M5-schroeven en kooimoeren voor de montage van apparatuur
Gemakkelijk in elkaar te zetten
TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Lichtgewicht ontwerp voor een gemakkelijke verandering van plaats
Voldoet aan de EIA-specificaties

Technical Specifications

Warranty Lifetime
Industriestandaarden EIA RS310-C
Rack type Met 2 stijlen
Type frame Open Frame
Type voordeur Open
U-hoogte 12U
Ventilator(en) Nee
Wandmonteerbaar Nee
Draagvermogen 110.5 lb [50 kg]
Externe breedte 19.8 in [504 mm]
Externe diepte 11.5 in [292 mm]
Externe hoogte 23 in [584.4 mm]
Gewicht product 95 oz [2690 g]
Interne breedte 17.8 in [451 mm]
Kleur Zwart
Plat verpakt Ja
Verzendgewicht (verpakt) 6.7 lb [3 kg]
Meegeleverd 2 - 12U Verticale Post
Meegeleverd 2 - Poten
Meegeleverd 1 - Basissteun
Meegeleverd 1 - Pakje met montagemateriaal (8 schroeven)
Meegeleverd 20 - M5 Schroeven en Moeren
Meegeleverd 4 - Rubberen Voetjes
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Certifications, Reports and Compatibility
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