HP 12c 30th Anniversary
finanslommeregner
Branchens foretrukne finanslommeregner. HP 12c Financial Calculator fejrer
30-års jubilæum som et værktøj erhvervsbrugere og finansfolk har tillid til.
Denne robuste erhvervslommeregner har masser af regnekraft pakket ind i
en særlig samlerudgave.

30-års jubilæum, limited edition

Beregninger kan gemmes i et hukommelsesregister, så du har let

Du kan stole på HP 12c Financial Calculator som erhvervsbrugere

adgang til tallene uden at skulle indtaste dem igen

har igennem de seneste 30 år.

Lommeregneren til erhvervsbrug

12c er indgraveret med unikt produktionsnummer og indpakket i

HP 12c er uundværlig for studerende og erhvervsbrugere i

en elegant gaveæske, og den imponerer fortsat erhvervsbrugere

ejendomsmæglerbranchen, bank- og finansverdenen. Du kan stole

og samlere.

på branchens foretrukne valg af økonomilommeregner til lån, rater,

Velkendt varemærke man kan stole på

amortisering m.v.

HP 12c 30th Anniversary Calculator har det samme velkendte
horisontale layout som den originale 12c, men den har flere
funktioner.
Denne HP-klassiker er værdsat for sin stabilitet, nøjagtighed og
lange batterilevetid.
Kraftige processorer
12c Financial Calculator kan håndtere indviklede økonomiske
beregninger, fra afdrag på lån til pengestrøm m.v.
Indviklede økonomiske beregninger er lette at takle
Den brugervenlige betjeningsflade gør det muligt at foretage
beregninger med RPN-indtastning og 120 indbyggede funktioner.
Hvem elsker ikke genveje og effektivitet?

SPECIFIKATIONER
Produktnummer

NW258AA

Processor og skærm
Skærm

1 linje x 10 tegn; 10 x 7-segment, enkelt linje

Skærmtype

LCD

Systemlogik og tastatur
Indtastningslogik

Omvendt polsk notation

Menuer/meddelelser

Nej

Tastatur

Numerisk

RAM

Hukommelsesregistre

20

Strøm og batteri
Strømforsyning

2 stk. CR2032-batterier

Slukning, hukommelsesbeskyttelse

Ja

Overholdelse og eksamineringsgodkendelse
Bedst til

Regnskab; Bankvæsen; Erhvervsstudier; Finans; Ejendomsmægler

Opfylder eksamineringskravene for

Certificeret finansplanlægger; CFA; GARP FRM

Mål og vægt
Vægt

116 g , med batterier

Mål

8,0 x 1,52 x 12,9 cm

Indhold
Garanti

2-års garanti (kan variere fra område til område)

Kassens indhold

Lommeregner, batterier, gaveæske, startvejledning, produkt-cd med brugervejledning, taske
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