Calculadora Financeira HP 12c 30.º
Aniversário
A escolha do sector no que diz respeito a calculadoras financeiras. A
Calculadora Financeira HP 12c comemora o seu 30.º aniversário como uma
das ferramentas de confiança de empresas e profissionais financeiros. Esta
robusta calculadora empresarial proporciona desempenho potente numa
edição de coleccionador.

30.º aniversário, edição limitada

Guarde cálculos na memória, para aceder facilmente a valores

Confie na Calculadora Financeira HP 12c com que os

sem necessidade de os introduzir novamente.

profissionais contam há 30 anos.

A calculadora para empresas

Com um número de produção único gravado e apresentada numa

A HP 12c é um apoio para estudantes e profissionais do sector

elegante caixa para oferta, a 12c continua a impressionar

imobiliário, bancos e finanças. Confie na escolha do sector no

profissionais e coleccionadores.

que diz respeito a calculadoras financeiras para cálculo de

Marca familiar de confiança

empréstimos, taxas, amortizações e muito mais.

A Calculadora Financeira HP 12c 30.º Aniversário oferece aos
seus utilizadores a disposição horizontal característica da 12c
original, mas com desempenho melhorado.
Este clássico da HP é valorizado pela sua fiabilidade, precisão
comprovada e longa duração da bateria.
Processamento potente
Do pagamento de empréstimos a fluxos de caixa, a Calculadora
Financeira 12c estimula cálculos financeiros complexos.
Faça cálculos financeiros complexos
A interface intuitiva permite-lhe fazer cálculos com entrada RPN e
120 funções incorporadas. Quem não aprecia atalhos e
eficiência?

ESPECIFICAÇÕES
Referência

NW258AA

Processador e Ecrã
Ecrã

1 linha x 10 caracteres; 10 x 7 segmento, linha única

Tipo de ecrã

LCD

Lógica de sistema e Teclado
Lógica do sistema de entrada

RPN

Menus/Comandos

Não

Teclado

Numérica

Memória

Registos da memória

20

Energia e Bateria

Cabo de alimentação

2 pilhas CR2032

Desligar protecção de memória

Sim

Conformidade e Aprovação de exame
Melhor utilização para

Contabilidade; Operações bancárias; Estudos empresariais; Finanças; Imobiliário

Cumpre os requisitos de exame para

Planeamento Financeiro Certificado; CFA; GARP FRM

Dimensões e peso
Peso

116 g , com pilhas

Dimensões

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

Itens incluídos
Garantia

Garantia de 2 anos (pode variar consoante a região)

Conteúdo da embalagem

Calculadora, pilhas, caixa para oferta, Guia de iniciação rápida, CD do produto com Manual do Utilizador, bolsa

Para obter mais informação, visite www.hp.eu/calculators
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