
- zapewnia bezpieczne przechowywanie i użytkowanie sprzętu komputerowego ( IP32 )

- wysokiej jakości konstrukcja lakierowana farbami proszkowymi

- możliwość umieszczenia monitora LCD do 17''

- mocowanie do monitora LCD zgodne ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm)

- komora szafy wyposażona w dwie półki o regulowanej wysokości (możliwość zainstalowania większej ilości półek

  oraz  dwóch wentylatorów z filtrem przeciwpyłowym)

- stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy

- komora szafy (szer. x wys. x gł.): 626 x 1638 x 227 [mm]  

zamykanie  zamkami

cylindrycznymi

w systemie Master Key

półka pod klawiaturę  wyposażona w wyprofilowaną

nakładkę z ABS

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Nr kat. JK2-35-30 Korpus i półki Drzwi szafy

masa: 55 kg

UWAGA!    Konieczność mocowania szafy do podłoża.
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Metalowa szafa komputerowa HSC 03

antracyt  
RAL 7016 

popielaty 
RAL 7035 



- solidna, trwała wersja szafy przemysłowej

- wysokiej jakości konstrukcja lakierowana farbami proszkowymi

- ochrona przed zabrudzeniami (IP 10) i dostępem niepowołanych osób (uwaga: po zamontowaniu monitora

   z uszczelką zapewniającą powyższe IP)

- możliwość umieszczenia monitora z regulacją kąta pochylenia obudowy

- komora dolna oraz górna zamykana na klucz

- filtry przeciwpyłowe umieszczone w górnej i dolnej komorze szafy chronią sprzęt przed zabrudzeniem

- praktyczne przepusty kablowe

- półka pod klawiaturę

- pokrywa klawiatury

zamykanie  zamkami

cylindrycznymi

w systemie Master Key

UWAGA!    Konieczność mocowania szafy do podłoża.

Szafa wolnostojąca Standardowo szafa jest wyposażóna w zestaw instalacji

wyposażona w płozy  elektrycznej ( lista rozgałęźna, wentylator )

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Korpus szafy Drzwi szafy

masa: 51 kg
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Metalowa szafa komputerowa HSC 04

Nr kat. JK2-35-31

popielaty 
RAL 7035 

popielaty 
RAL 7035 



- solidna, trwała wersja szafy przemysłowej

- wysokiej jakości konstrukcja lakierowana farbami proszkowymi

- skuteczna ochrona przed zabrudzeniami (IP 31) i dostępem niepowołanych osób

- możliwość umieszczenia monitora LCD 17” do 19” z regulacją kąta pochylenia obudowy

- szuflada pod klawiaturę i mysz znajduje się w oddzielnej komorze zamykanej na klucz

- mocowanie do monitora LCD zgodne ze standardem VESA (75 x 75 mm i 100 x 100 mm)

- komora dolna zamykana na klucz, wyposażona w półkę o regulowanej wysokości

  (możliwość zainstalowania większej ilości półek oraz wentylatora z filtrem przeciwpyłowym)

- szafa zamykana zamkami cylindrycznymi w systemie Master Key

- praktyczne przepusty kablowe

- masywny blat roboczy z wyprofilowaną nakładką z ABS

- stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy

- wymiary gabarytowe szafy (szer. x wys. x gł.): 606 x 1690 x 600 [mm]

- komora szafy (szer. x wys. x gł.): 530 x 835 x 550 [mm]

szafa na stopkach regulacyjnych szafa na kołach Ø 50 mm

Nr kat. JK2-35-21 masa: 43 kg Nr kat. JK2-35-22 masa: 44 kg

Wyposażenie dodatkowe
Półka Wieszaki Zestaw instalacji elektrycznej:

- listwa rozgałęźna z filtrem przeciwzakłóceniowym- listwa rozgałęźna z filtrem przeciwzakłóceniowym

- wentylator z filtrem przeciwpyłowym- wentylator z filtrem przeciwpyłowym

Nr kat. JK2-35-14
wymiary gabarytowe wymiary gabarytowe

(szer. x głęb.): 694 x 445 [mm] (szer. x wys.): 300 x 82 [mm]

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Drzwi i szuflada
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Metalowa szafa komputerowa HSC 02

Nr kat. JK2-35-23

Nr kat. JK2-35-18

Obudowa szafy

zestaw instalacji elektrycznej

( listwa rozgałęźna, wentylator)
niebieski  
RAL 5005 

popielaty 
RAL 7035 



Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC 01
- zapewnia bezpieczne przechowywanie i użytkowanie sprzętu komputerowego ( IP32 )

- malowana trwałymi farbami proszkowymi (nr kat. 2-35-15)

- możliwość umieszczenia monitora do 19”

- wysuwana szuflada pod klawiaturę i mysz o wymiarach
(szer. x głęb.): 604 x 330 [mm]

- komora dolna wyposażona w półkę o regulowanej wysokości ( możliwość zamontowania dodatkowych półek - za dopłatą )

- zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key

- możliwość zainstalowania wentylatora z filtrem przeciwpyłowym

- stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy

- półka o regulowanej wysokości w komorze dolnej

- wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.):

  700 x 1600 x 550 [mm]

szafa na stopkach regulacyjnych szafa na kołach Ø 50 mm

Nr kat. JK2-35-15 masa: 48 kg Nr kat. JK2-35-16 masa: 49 kg

Wyposażenie dodatkowe

Półka Wieszaki Zestaw instalacji elektrycznej:
- listwa rozgałęźna z filtrem przeciwzakłóceniowym

- wentylator z filtrem przeciwpyłowym

wymiary gabarytowe (szer. x głęb.): wymiary gabarytowe (szer. x wys.):

694 x 445 [mm] 300 x 82 [mm]

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Drzwi i szuflada

popielaty

RAL 7035
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Nr kat. JK2-35-12 Nr kat. JK2-35-14

Nr kat. JK2-35-18

Obudowa szafy

zestaw instalacji elektrycznej

( listwa rozgałęźna, wentylator)
niebieski  
RAL 5005 



- zapewnia bezpieczne przechowywanie i użytkowanie sprzętu komputerowego ( IP32 )

- możliwość umieszczenia monitora do 19”

- wykonana ze stali nierdzewnej (nr kat. 5-50-13)

- wysuwana szuflada pod klawiaturę i mysz o wymiarach (szer. x głęb.): 604 x 330 [mm]

- komora dolna wyposażona w półkę o regulowanej wysokości ( możliwość zamontowania dodatkowych półek - za dopłatą )

- zamykanie zamkiem cylindrycznym w systemie Master Key

- stopki regulacyjne umożliwiające poziomowanie szafy

- wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głęb.):

  700 x 1600 x 550 [mm]

szafa na stopkach regulacyjnych szafa na kołach Ø 50 mm

Nr kat. JK5-50-13 masa: 48 kg Nr kat. JK5-50-14 masa: 49 kg

Wyposażenie dodatkowe

Półka Zestaw instalacji elektrycznej:

- listwa rozgałęźna z filtrem przeciwzakłóceniowym

- wentylator z filtrem przeciwpyłowym

wymiary gabarytowe (szer. x głęb.): zestaw instalacji elektrycznej

694 x 445 [mm] ( listwa rozgałęźna, wentylator)

sklep.anb.com.pl

Metalowa szafa komputerowa - wersja HSC 01-N

Nr kat. JK2-35-12 Nr kat. JK2-35-18
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