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Data Sheet
FUJITSU Konsola stelażowa RC25 TFT 43 cm / 17
cali Konsola stelażowa
Przyjazna dla użytkownika konsola stelażowa (tylko 1U)
Konsole stelażowe firmy Fujitsu
Technology Solutions zostały specjalnie
zaprojektowane z myślą o instalacji w
systemach 19-calowych szaf. Konsola jest
przymocowana do prowadnic i stanowi część
centralnego modułu kontrolnego systemów
serwerowych.
Konsola stelażowa otwiera się w taki sam
sposób jak laptop, gdy tylko zostanie wyjęta
z obudowy stelaża, co umożliwia dostęp
do centralnego monitora i interfejsów
wejściowych. Istnieje możliwość łatwego
i bezpiecznego zarządzania wieloma
serwerami stelażowymi z poziomu konsoli
stelażowej.

przełącznikiem KVM za konsolą oraz
mieć zewnętrzny napęd USB podłączony
bezpośrednio do portu USB z przodu konsoli.

Konsola stelażowa RC25 TFT 43 cm / 17 cali

Standardowe stelaże zapewniają
niezawodność i łatwość konserwacji podczas
korzystania z serwerów oraz innych szaf
19-calowych. Konsola stelażowa RC25 to
zoptymalizowane pod kątem ergonomii
centrum administracyjne wewnątrz stelaża.
W jednostkach o wysokości 1U umożliwia
ona łatwe i niezawodne zarządzanie
systemem stelaża przy optymalnym
wykorzystaniu przestrzeni i energii. Konsola
RC25 ma rożne krajowe układy klawiatury
i może być zintegrowana z analogowym
Główne cechy

Korzyści

Płaski ekran TFT 43 cm/17 cali
Klawiatura z 87-92 klawiszami w różnych wersjach
językowych
Zintegrowana tabliczka dotykowa

Doskonały, przyjazny dla oczu wyświetlacz
Klawiatura zgodna z systemem MS Windows®, przyciski
skrótów systemu Windows
Funkcja przewijania, a także dodatkowy klawisz myszy po
lewej i po prawej stronie
Niezawodny i bezpieczny dostęp do przełącznika KVM lub
serwera
Instalacja w stelażu bez narzędzi, miejsce w stelażu 1U,
prowadnice, ergonomiczna praca, bezpieczne prowadzenie
kabli
Przednie przejście USB ze zgodnymi przełącznikami KVM
Opcjonalny montaż analogowych przełączników KVM firmy
Fujitsu Technology Solutions

Zarządzanie poza pasmem
Zestaw do montażu w stelażu, wbudowane kable i
rozwiązanie porządkujące kable
Port nośników wirtualnych
Integracja KVM tej samej przestrzeni U
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Szczegóły techniczne
Jednostka podstawowa

Kod
Wymiary (szer. x gł. x Gniazda
zamówie- wys.)
pionowe
nia

Wymiary transportowe (szer. x gł. x
wys.)

Maks. obciążenie /
Waga netto
obciążenie dynamiczne

Środowisko
Temperatura otoczenia podczas
pracy

Zalecany zakres 10° - 35°C, granice tolerancji -20° - 60°C

Uwagi dotyczące temperatury i
wilgotności

20-85%

Dopuszczenia i zgodność (standardy)
Niemcy

GS

Europa

CE
EN

Stany Zjednoczone/Kanada

FCC, klasa A
UL/cUL

Globalne

CB
WEEE (odpady elektryczne i elektroniczne)
RoHS (ograniczenia dotyczące substancji zgodnie z postanowieniami globalnej dyrektywy RoHS)

Japonia

VCCI, klasa A

Korea Południowa

KCC

Chiny

CCC (zasilacz AC)

Australia/Nowa Zelandia

C-Tick

Tajwan

BSMI

Argentyna

IRAM

Meksyk

NOM

Łącze do zgodności

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
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Więcej informacji

Rozwiązania firmy Fujitsu

Więcej informacji

Prawa autorskie

In addition to Serwer FUJITSU Konsola
stelażowa RC25 TFT 43 cm / 17 cali, Fujitsu
provides a range of platform solutions. They
combine reliable Fujitsu products with the
best in services, know-how and worldwide
partnerships.

Learn more about Serwer FUJITSU Konsola
stelażowa RC25 TFT 43 cm / 17 cali, please
contact your Fujitsu sales representative or
Fujitsu Business partner, or visit our website.
www.fujitsu.com/primergy

Wszelkie prawa, w tym prawa własności
intelektualnej, zastrzeżone. Dane techniczne
oraz dostępność mogą ulec zmianie. Firma nie
ponosi odpowiedzialności za kompletność,
poprawność oraz aktualność danych oraz
ilustracji.
Oznaczenia mogą być chronione znakami
handlowymi lub prawami autorskimi ich
odpowiednich właścicieli, dlatego używanie
ich do własnych celów może naruszać prawa
tych właścicieli.
Więcej informacji można znaleźć w witrynie
internetowej pod adresem http://ts.fujitsu.
com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Portfolio
Built on industry standards, Fujitsu offers a
full portfolio of IT hardware and software
products, services, solutions and cloud
offering, ranging from clients to datacenter
solutions and includes the broad stack of
Business Solutions, as well as the full stack
of Cloud offerings. This allows customers to
select from alternative sourcing and delivery
models to increase their business agility and to
improve their IT operation’s reliability.
Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

CONTACT
FUJITSU LIMITED
Website: www.fujitsu.com
2019-06-15 WW-EN
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Fujitsu Green Policy Innovation
Fujitsu Green Policy Innovation to nasz
światowy projekt redukcji zagrożeń dla
środowiska.
Korzystając z naszego globalnego
doświadczenia, dążymy do stworzenia
zrównoważonego środowiska dla przyszłych
pokoleń.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć
na stronie http://www.fujitsu.com/global/
about/environment/

Wyłączenie odpowiedzialności
Dane techniczne oraz dostępność mogą ulec
zmianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności
za kompletność, poprawność oraz aktualność
danych oraz ilustracji. Oznaczenia mogą być
chronione znakami handlowymi lub prawami
autorskimi ich odpowiednich właścicieli,
dlatego ich używanie do własnych celów może
naruszać prawa tych właścicieli.

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, zastrzeżone. Dane techniczne oraz dostępność
mogą ulec zmianie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, poprawność oraz aktualność
danych oraz ilustracji.
Oznaczenia mogą być chronione znakami handlowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich
właścicieli, dlatego używanie ich do własnych celów może naruszać prawa tych właścicieli.
Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej pod adresem http://ts.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/primergy/racks/

