HP 12c financiële rekenmachine 30e
verjaardagseditie
De favoriete financiële rekenmachine van de industrie. De HP 12c financiële
rekenmachine viert zijn 30e verjaardag als onmisbare hulp van bedrijven en
financiële professionals. De robuuste zakelijke rekenmachine met krachtige
rekenmogelijkheden is nu beschikbaar in een verzamelaarseditie.

30e verjaardag, gelimiteerde editie

Complexe financiële berekeningen

Vertrouw op de HP 12c financiële rekenmachine die al 30 jaar de

De intuïtieve interface ondersteunt uw berekeningen met

favoriet van de professionals is.

RPN-invoer en 120 ingebouwde functies. Wie is er niet gesteld op

De 12c, nu met een uniek gegraveerd productienummer en verpakt

sneltoetsen en efficiënt werken?

in een elegante geschenkdoos, blijft indruk maken op professionals

Berekeningen worden opgeslagen in het geheugenregister en zijn

en verzamelaars.

gemakkelijk terug te halen zonder opnieuw in te voeren

Bekend, vertrouwd merk

De zakelijke rekenmachine

De 30e verjaardagseditie van de HP 12c rekenmachine heeft de

De HP 12c blijft een onmisbare hulp voor studenten en

bekende horizontale indeling van de originele 12c, maar levert

professionals in het vastgoed, de banksector en de financiële

nog betere prestaties.

wereld. Deze financiële rekenmachine is de favoriet van de

Deze klassieker van HP wordt gewaardeerd om zijn

industrie voor het berekenen van leningen, rente, amortisatie en
meer.

betrouwbaarheid, bewezen accuratesse en lange
batterijlevensduur.
Krachtige processor
De 12c financiële rekenmachine voert complexe financiële
berekeningen uit, van termijnbetalingen voor leningen tot
cashflows en meer.

SPECIFICATIES
Bestelnr.

NW258AA

Processor en scherm
Scherm

1 regel x 10 tekens; 10 x 7 segmenten, één regel

Type scherm

LCD

Systeemlogica en toetsenbord
Invoersysteemlogica

RPN

Menu's/aanwijzingen

Nee

Toetsenbord

Numeriek

Geheugen

Geheugenregisters

20

Voeding en batterij
Voeding

2 CR2032 batterijen

Geheugenbescherming bij uitschakeling

Ja

Compliance en examengoedkeuring
Ideaal voor

Boekhouden; Bankwezen; Bedrijfskunde; Financiën; Onroerend goed

Voldoet aan de examenvereisten voor

Gecertificeerde financiële planner; CFA; GARP FRM

Afmetingen en gewicht
Gewicht

116 gr , met batterijen

Afmetingen

8 x 1,52 x 12,9 cm

Inbegrepen componenten
Garantie

2 jaar garantie (varieert per regio)

Meegeleverd in de doos

Rekenmachine, batterijen, cadeauverpakking, snel aan de slag, cd met gebruikershandleiding, hoes
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