Characteristics

AR4000MVX432

Mini armário NetShelter CX Acabamento
Branco

Visão geral
Apresentação

O Netshelter CX Mini foi concebido especificamente para alojar uma instalaçãode TI completa de um pequeno escritório composto por um ou dois servidores, hardware de rede e dispositivos periféricos. Combina a redução do ruído extremo e a capacidade térmica moderada, com fiabilidade excepcional e uma especificação plug-and-play, tudo incluído. Concebido para aceitar os servidoresde factor de forma da torre, o Mini CX também pode ser convertido para aceitar os servidores de factor de forma em bastidor utilizando um kit de conversão demontagem em bastidor de 12U (AR4000MV12U). O bastidor EIA resultante éde 600 mm/23,6 polegadas de profundidade.

Prazo de entrega

Encomendas especiais - ligue-nos para saber o prazo de entrega

Geral
Equipamento fornecido

Frisos com escova
Porta
Tecla(S)
Porta bloqueável
Rodízios tipo escritório
Ficha de alimentação com (3) e tomadas IEC
Ventoinhas
Painel traseiro bloqueável, amovível
Isolamento acústico
Desembalar folha

Físico
Comprimento do cabo

0,61 M

Profundidade de montagem máxima

70 Cm

Cor

Branco

Profundidade

93 Cm

Altura

72 Cm

Peso do Produto

75 Kg

Largura

69 Cm
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Product data sheet

Entrada
Frequência da rede

50/60 Hz

Plug standard

NEMA 5-15P
IEC 60320 C14

Tensão de entrada

100 V
120 V
200 V
208 V
220 V
230 V
240 V

Conformidades
Certificações do produto

Conformidade com TAA

Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs)

80 Kg

Pacote 1 Altura

75 Cm

Pacote 1 largura

74 Cm

Pacote 1 Comprimento

98 Cm

Número de unidades no pacote 3

1

Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
Regulamento REACh
REACh sem SVHC
Diretiva RoHS da UE

Produto Green Premium
Declaração REACh
Sim
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
RoHS da EU

Sem metais pesados tóxicos

Sim

Sem mercúrio

Sim

Informações das isenções RoHS

Sim

Garantia contratual
Garantia

Product Life Status :

2

2 anos (defeito de fabrico)

Comercializado

Declaração-

