Calculadora Científica HP 15c
A popular calculadora científica HP 15c numa edição limitada. A calculadora científica HP 15c combina o
design inteligente com cálculos científicos avançados. Beneficie de uma potência de processamento mais
rápida, atalhos excelentes como RPN e uma interface intuitiva horizontal.

Design inteligente e portabilidade

A calculadora científica HP 15c apresenta uma interface intuitiva
horizontal, conforme a original.
O tamanho compacto e leve da estrutura metálica da HP 15c permite
a cientistas e engenheiros transportar esta potente calculadora de
reunião em reunião.

Solucionador de problemas potente

Execute cálculos rapidamente. Esta calculadora científica HP tem uma
potência de processamento 100x mais rápida do que a sua
antecessora 1.

Cálculos científicos avançados

Obtenha uma calculadora científica com funções programáveis e
suporte incorporado para números complexos, cálculos com
matrizes, integração númerica e resolução da raiz.
Guarde cálculos complexos directamente na memória para uma
obtenção rápida.
Reduza o número de combinações de teclas com capacidades RPN.

HP Classic disponível como edição
limitada

Esta HP Classic inclui número de protecção único e script "edição
limitada", tornando-a um excelente presente para coleccionadores,
cientistas e engenheiros. Saiba mais sobre as calculadoras da HP.

Calculadora Científica HP 15c

Referência

NW250AA

Ecrã

1 linha x 12 caracteres; 7 segmentos, linha única

Tipo de ecrã

LCD

Material do compartimento

Plástico

Lógica do sistema de entrada RPN
Menus/Comandos

Não

Teclado

Numérica

Melhor utilização para

Engenharia; Topografia; Ciências; Matemática Geral; Física

Funções matemáticas

Trigonomátrica, exponencial, estatísticas básicas, cálculos de números complexos, cálculos matriciais, integração, programação de teclas

Cabo de alimentação

2 pilhas CR2032

Peso

116 g (4.09 oz) com pilhas

Dimensões

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

Garantia

Pode variar consoante o país

Conteúdo da embalagem

Caixa para presente, calculadora, pilhas, Manual do proprietário, manga protectora, CD com calculadora virtual

1

Teste de ciclo adicional realizado nos laboratórios da HP. Até 100X mais rápida do que a HP 15c original.
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