
Kabelhanteringsmodul för anslutningslåda till
konferensbord
Product ID: MOD4CABLEH

Den här kabelhanteringsmodulen tillför bekväm kabelåtkomst till anslutningslådan som enkel (BEZ4MOD)
eller dubbel modul (BOX4MODULE) från StarTech.com för bord i konferensrum (säljs separat).

Organisera dina kablar på ett bekvämt sätt

Moderna kontorsmiljöer måste kunna stödja teknik i större utsträckning än någonsin tidigare för att hålla
bärbara datorer, telefoner och surfplattor anslutna. Under möten, föreläsningar och konferenser kan du
behöva ansluta dina enheter till utrustning i styrelserummet eller i små rum.

Kabelorganiseraren håller din utrustnings kablar lättillgängliga, trasselfria och utom synhåll. I kombination
med BOX4MODULE gör kabelmodulen att du även kan ansluta kablar till de nedre portarna (portarna som
är vända mot golvet) på en separat modul som är installerad i lådan så att du kan komma åt portarna
från bordsskivan.
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Anpassa efter dina exakta behov 

Arkitektonisk anslutning håller snabbt på att bli en trend när det gäller utformning av ett
mötesutrymme. Kabelhanteringsmoduler från StarTech.com kan användas till att: 

•          Organisera kablar enligt dina specifika behov 

•          Installera på lättåtkomliga platser 

Modulen levereras med två kabelorganiseringskonsoler. Då konsolerna kombineras utgör de storleken på
en hel modul. Du kan ersätta en saknad konsol från BOX4MODULE med hälften av den här modulen, eller
så kan du lägga till ytterligare kabelkonsoler i lådan. Du kan även installera båda konsolerna i BEZ4MOD.

MOD4CABLEH täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Tillför kabelhantering till anslutningslådorna i dina konferensrum
• Dra kablarna från de nedre portar till lådans överdel (BOX4MODULE)

Features

• Organisera kablarna i ditt styrelserum och rensa upp i röran
• Bygg in en kabelhanteringslösning i ditt bord som uppfyller de exakta

behoven hos ditt styrelserum, klassrum eller mindre rum
• Installera i en anslutningslåda som enkel eller dubbel modul från

StarTech.com
• Kombinera med en annan modul i en dubbel modul-låda för en

anpassad anslutningslösning
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Warranty 2 Years

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs. Kablar med ferriter kan påverka kabelrörligheten inuti
kabelhålet. Om ferriter behövs rekommenderar vi kablar
med ferriter placerade så nära kontakten som möjligt.

Miljö Drifttemperatur 15°C to 35°C (59°F to 95°F)

Förvaringstemperatur 15°C to 65°C (59°F to 149°F)

Luftfuktighet 10 %~70 % RH

Utseende Färg Svart

Kabinettyp Aluminium och plast

Produktbredd 41.7 in [1060 mm]

Produkthöjd 27.6 in [700 mm]

Produktlängd 23.6 in [600 mm]

Förpackning Fraktvikt (förpackning) 2.5 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan Ingår i paketet 2 - fästen för kabelhantering

4 - övre plattor för kabelhantering

2 - små kabelbussningar

2 - stora kabelbussningar

8 - skruvar för kabelhantering (#6-32 x 3/8)

1 - monteringsskruvar till fästen för kabelhantering (#6-32
x 3/8)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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