Characteristics

AR8127BLK

Suporte extraível para teclado 19 polegadas
em preto

Visão geral
Apresentação

A concepção em gaveta permite um fácil acesso e capacidade de armazenamento de todos os teclados padrão de 48,25 cm. O tabuleiro de teclado rotativo permite que o utilizador o gire para a posição de utilização.

Prazo de entrega

Normalmente em stock

Geral
Equipamento fornecido

Clips de Gestão de Cabos
Manual de instalação
Teclado não incluído
Hardware de montagem
Almofada do rato
Descanso de pulso

Físico
Cor

Preto

Profundidade

71,1 Cm

Altura

8,9 Cm

Peso do Produto

10,45 Kg

Número de unidade de bastidor

2U

Largura

44,5 Cm

Conformidades
Normas

EIA-310D

Unidades de embalagem
Peso da embalagem (Lbs)

16,59 Kg

Pacote 1 Altura

21,6 Cm

Pacote 1 largura

64,8 Cm

Pacote 1 Comprimento

92,7 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

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 para reparação ou substituição

Comercializado

Declaração-

