
 
EX-OR Robert Nabiałek

Kominiarska 23, Wrocław
+48 501 400411

  

Obudowa SLIMLINE 4U - 1ESL04170N - panel 4mm -
CZARNY
 

Cena brutto: 478,41 PLN

Opis słownikowy

Głębokość 173mm

Kolor panela
przedniego

CZARNY

Pokrywy Stalowe 1mm

Producent Modushop

Radiatory NIE

Szerokość 435mm

Wymiary wnętrza
(W x H x D)

415x165x170mm

Wysokość 167mm

Opis produktu
 

Obudowa z aluminiowym frontem o szerokości 439mm i grubości 4mm.
Boki z aluminiowych profili o grubości 10mm anodowane na kolor czarny.
Tył z aluminium 3mm anodowanego na kolor czarny.
Pokrywy stalowe 1mm malowane proszkowo na kolor czarny.

 

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"
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EX-OR Robert Nabiałek

Kominiarska 23, Wrocław
+48 501 400411

 
Po zamówieniu prosimy o kontakt mailowy Personalizacja

 

Parametry

Panel tylny - otwory ! SL/GX Panel standardowy - bez otworów (0,00 PLN), SL - Otwór na gniazdo IEC (z
prawej/lewej strony) [W3SL0102*] (+ 10,00 PLN), SL - Otwór na gniazdo IEC z bezpiecznikiem
(na środku) + opis [WPERSON IEC-C] (+ 35,00 PLN), SL - Otwór na gniazdo IEC z
bezpiecznikiem (z lewej strony) + opis [WPERSON IEC-L] (+ 35,00 PLN), SL - Otwór na
gniazdo IEC z bezpiecznikiem (z prawej strony) + opis [WPERSON IEC-R] (+ 35,00 PLN)

Pokrywa dolna ! Pokrywa standardowa (0,00 PLN), SL - Pokrywa stalowa bez otworów CIECO - 170mm
[W3SL0103170CIECO] (+ 20,00 PLN)

Pokrywa górna ! Pokrywa standardowa (0,00 PLN), SL - Pokrywa stalowa bez otworów CIECO - 170mm
[3SL0103170CIECO] (+ 20,00 PLN)

Wewnętrzna płyta montażowa Bez płyty montażowej (0,00 PLN), SL - Płyta montażowa bez perforacji - 415x150mm
[1BASESL150] (+ 55,00 PLN), SL - Płyta montażowa perforowana - 415x160mm
[1BASESL160P] (+ 63,00 PLN)
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