
От най-доверената марка в света за комуникационни шкафове и разклонители: лесен избор, инсталиране 
и допълване с аксесоари.

Още по-достъпни сега!
от 1 септември до 31 октомври 2021 г. до 12% отстъпка за избрани части*

›  Свържете се с Вашия дистрибутор за цени и наличност

Обичайни приложения
•  Доставчици на облачни и други услуги, колокация
• Малък, среден и голям център за данни
• Периферни изчисления (Edge Computing)

Бърз и лесен монтаж
•  Изцяло сглобени комуникационни шкафове или 

опция като разглобени в плоска опаковка
•  Основни функции за бърз монтаж
•  Easy PDU са свръхлеки, за да улеснят инсталацията 

и за мониторинг на критичните Ви устройства
Проектирани  
да пасват
•  APC Вертикални PDU за 

монтаж без инструменти: за 
бързо поставяне и свързване 
и лесни за управление

•  Налични в многообразни входни 
и изходни конфигурации

•  Налични са базови шуко модели

Стандартизация
•  Easy racks се предлагат в няколко височини, 

ширини, дълбочини и със и без страници за 
всякакво ИТ оборудване

•  Стандартизирайте на една платформа,  
от периферия до центрове за данни

•  Easy PDU са налични в разнообразни фабрични 
форми, видове (базов, с измервател, с прекъсвач)  
и плътности на изходната мощност

Надеждност
•  Качество и надеждност от APC
•  Спазване на стандартите в индустрията: Отговарящи 

на изискванията на EIA-310-E и в списъка на UL
•   Стандартна 5-годишна фабрична гаранция за 

шкафовете

*Отстъпка на части

Продукт Номер на частта Промо % 
Easy Rack 600mm/42U/1000mm ER6202 8%

Easy Rack 800mm/42U/1000mm ER8202 8%

Easy Rack 600mm/24U/1000mm ER6402 8%

EasyPDU Basic 10A EPDU1010B-SCH 10%

EasyPDU Basic 16A EPDU1016B 12%

EasyPDU Metered 16A EPDU1016M 12%

EasyPDU Metered 16A, 0U EPDU1116M 12%

EasyPDU Switched 16A EPDU1016S 12%

EasyPDU Switched 16A, 0U EPDU1116S 12%

Гледайте видео 
за Easy Rack

Гледайте видео 
за Easy PDU

www.se.com/
cn

www.apc.com

Easy Rack и серия разклонители (PDU)  
от APC:
С тях организацията на техниката  
става просто, бързо и лесно

Сега 
до 12% 

отстъпка!


