HP 12c 30th Anniversary finanskalkulator

Markedets valg innen finanskalkulatorer. HP 12c finanskalkulator feirer
30-årsjubileum som et betrodd verktøy for profesjonelle brukere innen
forretninger og finans. Denne robuste forretningskalkulatoren leverer
kraftfull behandlingskraft i en samlerutgave.

30-årsjubileum, begrenset utgave

Lagre beregninger i minneregisteret slik at du enkelt får tilgang til

Stol på HP 12c finanskalkulator som profesjonelle brukere har stolt

tall uten å skrive dem på nytt

på i 30 år.

Kalkulatoren for forretninger

12c er etset med et unikt produksjonsnummer og pakket i en

HP 12c er en nødvendighet for studenter og profesjonelle innen

elegant gaveeske, og fortsetter å imponere både profesjonelle og

eiendom, bank og finans. Stol på markedets valg av

samlere.

finanskalkulatorer for lån, priser, amortisering og mer.

Kjent, betrodd merke
HP 12c 30th Anniversary-kalkulatoren gir brukerne det horisontale
signaturoppsettet til den originale 12c, men med bedre ytelse.
Denne HP-klassikeren verdsettes for sin pålitelighet, nøyaktighet og
lange batteridriftstid.
Kraftig databehandling
Fra låneavdrag til kontantstrømmer og mer – 12c finanskalkulator
håndterer komplekse økonomiske beregninger.
Håndter komplekse økonomiske utregninger
Med det intuitive grensesnittet kan du kjøre beregninger med
RPN-inntasting og 120 innebygde funksjoner. Hvem setter ikke pris
på snarveier og effektivitet?

SPESIFIKASJONER
Artikkelnummer

NW258AA

Prosessor og skjerm
Skjerm

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

Skjermtype

LCD

Systemlogikk og tastatur
Inngangssystemlogikk

RPN

Menyer/ledetekster

Nei

Tastatur

Numerisk

Minne

Minneregistere

20

Strøm og batteri
Strømforsyning

2 CR2032-batterier

Minnebeskyttelse ved avslåing

Ja

Samsvar og eksamensgodkjennelse
Brukes best til

Regnskap; Bankvesen; Bedriftsøkonomi; Finans; Eiendomsmegling

Oppfyll eksamenskravene for

Sertifisert økonomisk planlegger; CFA; GARP FRM

Mål og vekt
Vekt

116 g , med batterier

Mål

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

Hva er inkludert
Garanti

2 års garanti (kan variere etter region)

Innhold i esken

Kalkulator, batterier, gaveeske, hurtigstartveiledning, produkt-CD med brukerhåndbok, pung

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.eu/calculators
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