HP 15c, videnskabelig lommeregner
HP's populære videnskabelige lommeregner 15c fås nu som "limited edition". Den videnskabelige
lommeregner HP 15c kombinerer intelligent design med avancerede videnskabelige kalkulationer. Få
glæde af hurtigere processorkraft, praktiske genveje som f.eks. RPN og en intuitiv, horisontal grænseflade.

Intelligent design og mobilitet i en og
samme enhed

Avancerede videnskabelige kalkulationer

Kraftfuld problemløser

HP Classic fås som "limited edition"

Den videnskabelige lommeregner HP 15c har en intuitiv, horisontal
grænseflade, præcis som forgængeren.
HP 15c er både kompakt og fremstillet af letvægtsmetal, så forskere
og ingeniører nemt kan tage den med fra møde til møde.
Foretag lynhurtige kalkulationer. Denne videnskabelige
lommeregner fra HP har op til 100 x hurtigere processorkraft end sin
forgænger 1.

Få en videnskabelig lommeregner med programmerbare funktioner
og indbygget understøttelse af komplekse tal, matricematematik,
numerisk integration og rodfinder.
Gem komplekse kalkulationer direkte i hukommelsen, så du hurtigt
kan hente dem frem.
Reducer antallet af tastetryk med RPN-funktioner.
Denne klassiker fra HP har sit helt eget produktionsnummer og en
"limited edition"-mærkat, hvilket gør den til den perfekte gave til
samlere, forskere og ingeniører. Få mere at vide om HP's
lommeregnere

HP 15c, videnskabelig lommeregner

Produktnummer

NW250AA

Skærm

1 linje x 12 tegn; 7 segmenter, enkelt linje

Skærmtype

LCD

Kabinetmateriale

Plast

Indtastningslogik

Omvendt polsk notation

Menuer/meddelelser

Nej

Tastatur

Numerisk

Bedst til

Ingeniørarbejde; Landmåling; Naturvidenskab; Generel matematik; Fysik

Matematiske funktioner

Trigonometrisk, eksponentiel, basisstatistik, komplekse talkalkulationer, matricefunktioner, integration, tastprogrammering

Strømforsyning

2 stk. CR2032-batterier

Vægt

116 g (4.09 oz) med batterier

Mål

8,0 x 1,52 x 12,9 cm (3.1 x 0.6 x 5.1 in)

Garanti

Kan være forskellig fra land til land

Kassens indhold

Gaveæske, lommeregner, batterier, brugervejledning, beskyttelsesetui, cd med virtuel lommeregner

1

Addition-looptest foretaget i HP's laboratorier. Op til 100 gange hurtigere end den originale HP 15c.
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