HP OfficeCalc 100

Para escritório ou retalho, a HP OfficeCalc 100 possui todas as funções de
que necessita para cálculos rápidos e fáceis na sua secretária ou no seu
balcão. O amplo ecrã de 10 dígitos permite a visualização fácil do seu
trabalho. Desfrutará do design elegante e da eficiência energética. E o nome
HP significa fiabilidade e rigor.

Ecrã amplo de 10 dígitos, em ângulo, de fácil visualização
Solar com pilha de reserva
Funções de taxas e total de vendas para cálculos de retalho
Funções empresariais, como Margem de lucro e %
Verifique, Corrija e Elimine para rever e editar os seus dados (até
99 passos)

Funções de armazena. de memória
Da HP, líder em calculadoras financeiras

ESPECIFICAÇÕES
Referência

F2220AA

Processador e Ecrã
Ecrã

10 dígitos + comandos; Tamanho dos dígitos do LCD: 23,3 x 7,4 mm; Área: 109,5 x 27,5 mm

Tipo de ecrã

LCD

Lógica de sistema e Teclado
Lógica do sistema de entrada

Algébrica

Menus/Comandos

Não

Teclado

Numérica

Funções

Funções avançadas

Mudança de sinal, +, ÷, —, x, raiz quadrada

Memória

Registos da memória

1

Energia e Bateria

Cabo de alimentação

Solar com pilha de reserva; Duração da pilha: 1 ano (quando utilizada 1 hora/dia)

Dimensões e peso
Peso

140 g

Dimensões

134 x 27,5 x 135,5 mm

Itens incluídos

Conteúdo da embalagem

Calculadora, pilha, manual do utilizador

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