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CAIXA - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
MULTIMÍDIA 14" - CDM

Ambiente de
Instalação

A caixa não deve ser instalada em ambientes expostos a maresia ou chuva

Ambiente de
Operação

Interno não agressivo

Compatibilidade

Todos os produtos da linha CDM - Sohoplus.

Vantagem

Confeccionado em aço;
Acabamento em pintura epóxi na cor bege, de alta resistência a riscos e a corrosão.Para uso em
ambientes internos (EIA-569);
Design modular, com tampa removível;
Tamanho A - 14" (400 x 395 mm)
Porta com trava
Produto destinado para instalação de embutir, em paredes de alvenaria;
Suporte a módulos para dados, vídeo, telefonia, segurança eletrônica;
Suporte a modens ADSL, Cable modem, Switch, etc mediante uso da placa de montagem.
(Comercializada como acessório);
Furação superior e inferior para instalação com dutos de PVC ou aço;
Suporte a módulos com sistema de encaixe rápido, dispensando uso de ferramentas.

Altura (mm)

Com moldura: 395 mm
Sem moldura: 355,6 mm

Largura (mm)

Com moldura: 397,4 mm
Sem moldura: 365,13 mm

Profundidade (mm)

100,6 mm

Cor

Branco

Tipo de Pintura

Eletrostática epóxi a pó micro-texturizada

Espessura de chapa 1 mm
(mm)
Material do Corpo do Aço SAE1020
Produto
Embalagem

Este informativo é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm. É
vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como
alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio. As Imagens e desenhos são meramente ilustrativas
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Tipo de Embalagem

Papelão

Peso por gift (Kg)

5,9 kg

Quantidade por caixa 4 caixas
(carton)
Quantidade por caixa 01 peça
(gift)
Acessórios Inclusos
Garantia

12 meses

RoHS

Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de
metais pesados na fabricação dos
produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Este informativo é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm. É
vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como
alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio. As Imagens e desenhos são meramente ilustrativas
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