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Obudowa MONOBLOCK 4U - 1MONO04400N/2XH - panel
10mm - CZARNY
 

Cena brutto: 1 357,46 PLN

Opis słownikowy

Głębokość 400mm

Kolor panela
przedniego

CZARNY

Pokrywy Aluminiowe 3mm

Producent Modushop

Radiatory TAK

Szerokość 280mm

Wymiary wnętrza
(W x H x D)

230x165x397

Wysokość 171mm

Opis produktu
 

Obudowa z aluminiowym frontem 10mm.
Boki z radiatorów 40mm anodowane na kolor czarny lub boki z aluminium 3mm anodowanego na kolor czarny.

Tył z aluminium 3mm anodowanego na kolor czarny.
Pokrywy aluminiowe 3mm anodowane na kolor czarny.

Obudowa dostępna jest w 3 różnych konfiguracjach:

Dwa radiatory po jednej stronie i aluminiowa płyta o grubości 3 mm po drugiej
Cztery radiatory (dwa radiatory na stronę) i brak aluminiowej płyty;
Brak radiatorów i jedna aluminiowa płyta na stronę

Model podstawowy z 2 radiatorami na stronę jest wyposażony w dłuższy panel przedni, który pokrywa całą powierzchnię samonośnej
konstrukcji i boczne radiatory, podczas gdy pozostałe dwa modele wykorzystują krótszy panel przedni, który zakrywa tylko konstrukcję.

Wszystkie trzy modele zawierają w cenie solidną wewnętrzną płytę montażową z otworami, która jest idealna do montażu ciężkich
elementów nawet do 20kg.
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Dodatkowe informacje w zakładce 'Pliki"

 

Wykonujemy personalizację zakupionych obudów - obróbka CNC, napisy, plexi - wg. ustaleń z klientem.

Koszty dodatkowych prac kalkulowane są indywidualnie dla każdego klienta.

W przypadku chęci wykonania dodatkowych prac proszę w trakcie zamawiania wpisać w pole uwag do zamówienia  - "Nie wysyłać,
personalizacja"

Po zamówieniu prosimy o kontakt mailowy Personalizacja

 

Parametry

Gwintowanie radiatora ~Brak dodatkowych gwintów, 1x radiator [400/2x200] - gwint M3 wg. UMS (+ 110,00 PLN)

Panel tylny - otwory ! PD/MPD - Pełny - bez otworów (0,00 PLN), MONO/PD/MPD - Otwór na gniazdo IEC z
bezpiecznikiem (na środku) + opis [WPERSON IEC-C] (+ 35,00 PLN), MONO/PD/MPD - Otwór
na gniazdo IEC z bezpiecznikiem (z lewej strony) + opis [WPERSON IEC-L] (+ 35,00 PLN),
MONO/PD/MPD - Otwór na gniazdo IEC z bezpiecznikiem (z prawej strony) + opis
[WPERSON IEC-R] (+ 35,00 PLN)
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Galeria
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