
Szafy i listwy zasilające marki cieszącej się największym zaufaniem klientów zapewniają łatwy wybór, 
bezproblemową instalację i szereg przydatnych akcesoriów.

Teraz w jeszcze lepszej cenie!
od 1 września do 31 października 2021 r. nawet 12% taniej — dotyczy wybranych produktów*

›  Informacje o cenach i dostępności uzyskasz u swojego dystrybutora

Najczęstsze zastosowania
•  Dostawcy rozwiązań w chmurze, dostawcy usług,

kolokacja
• Małe, średnie i duże centra danych
• Przetwarzanie danych na brzegu sieci

Szybkie i łatwe wdrożenie
•  W pełni zmontowane szafy, ale również możliwość 

zamówienia niezmontowanej szafy w płaskim opakowaniu
•  Newralgiczne cechy umożliwiające szybkie wdrożenie
•  Niezwykle lekkie listwy zasilające Easy PDU upraszczają 

instalację i pozwalają monitorować najważniejsze 
urządzenia

Idealne dopasowanie
•  Listwy zasilające o prostym

montażu APC bez użycia
narzędzi: szybszy montaż
i podłączenie, łatwa obsługa

•  Różne opcje konfiguracji
wejściowej i wyjściowej

•  Dostępne podstawowe
modele schuko

Standaryzacja
•  Szafy są dostępne w kilku wysokościach, szerokościach

i głębokościach, mogą mieć ścianki lub być otwarte,
co zapewnia swobodę wykorzystania w każdym
środowisku informatycznym

•  Możliwość standaryzacji w ramach jednej platformy,
od brzegu sieci po centrum danych

•  Listwy zasilające są dostępne w różnych rozmiarach,
rodzajach (podstawowym, z pomiarem, z przełączaniem)
i z różnym zagęszczeniem gniazdek

Niezawodność
•  Jakość i niezawodność typowe dla rozwiązań marki APC
•  Przestrzeganie standardów branżowych: zgodność 

ze specyfikacją EIA-310-E i certyfikat UL
•  Standardowa 5-letnia gwarancja fabryczna na szafy

* Zniżka na produkty

Produkt Kod produktu Promocja (%) 
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%

Obejrzyj film o szafach 
Easy Rack

Obejrzyj film o listwach 
Easy PDU

www.se.com/
cn

www.apc.com

Produkty APC Easy Rack i PDU:
bezproblemowe, szybkie i proste 
wdrażanie szaf serwerowych

Teraz 
nawet 
12% 

zniżki!


