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Zewnętrzny uchwyt kablowy 19” 1U 
Oznaczenia: 
Uchwyt kablowy zewnętrzny szary, plastikowe uszy; kod: FU/P-016D 
Uchwyt kablowy zewnętrzny szary, metalowe uszy; kod: FU/P-016F5 
Uchwyt kablowy zewnętrzny niebieski, plastikowe uszy; kod: DCN/P-016D 
  

Opis i charakterystyka techniczna produktu: 
Zewnętrzny uchwyt kablowy to element wyposażenia dodatkowego  
szaf teleinformatycznych 19’’. Uchwyt kablowy umożliwia uporządkowanie 
i przejrzyste ułożenie kabli. Listwa uchwytu została wykonana z blachy stalowej  
natomiast uszy wykonano z metalu lub plastiku (w zależności od modelu).  
Uchwyt dostępny jest w kolorze niebieskim oraz szarym RAL 7035. 
 

Parametry techniczne: 
Kolor: szary lub niebieski 
Materiał wykonania listwy: stal 
Materiał wykonania uszu: stal lub plastik 
Wymiary (szer. X wys.): 482,6 x 44,5 
 

Inne organizatory: 
Organizator kabli 19" - z metalowymi uszami RAL 7035 szary 2U, kod: BK/11140861 
Organizator kabli 19" - z metalowymi uszami RAL 9005 czarny 2U, kod: BK/11140863 
Organizator kabli 19" - z metalowymi uszami RAL 7035 szary 1U, kod: BK/11140221 
Organizator kabli 19" - z metalowymi uszami RAL 9005 czarny 1U, kod: BK/11140592.3 
Organizator kabli 19" - z plastikowymi uszami RAL 7035 szary 1U, kod: BK/11140130 
Poziomy organizator kabli 19" - z plastikowymi uszami RAL 9005 czarny 1U, kod: BK/11140932 
Poziomy organizator kabli 19" -z plastikowymi uszami o podwyższonej elastyczności RAL 9005 czarny 1U, kod: 
BK/11140101.3 
Uchwyt kablowy plastikowy o podwyższonej elastyczności  40x80mm RAL 9005 czarny 1U, kod: BK/11140201.3 
Uchwyt kablowy plastikowy o podwyższonej elastyczności 80x80mm RAL 9005 czarny 1U, kod: BK/11140202.3 
Poziomy organizator kabli 19" - z metalowymi uszami i przepustem kablowym RAL 7035 szary 1U, kod: 
BK/11140221.1 
Poziomy organizator kabli 19" - z metalowymi uszami i przepustem kablowym RAL 9005 czarny 1U, kod: 
BK/11140221.3 
Poziomy organizator kabli 19" - z metalowymi uszami i przepustem kablowym RAL 7035 szary 2U, kod: 
BK/11140861.1 
Poziomy organizator kabli 19" - z metalowymi uszami i przepustem kablowym RAL 9005 czarny 2U, kod: 
BK/11140861.3 
 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za 
dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub 
pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia. 
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