HP 10bII+ finansregnemaskine

Uanset om du er studerende eller underviser hjælper den hurtige og effektive
HP 10bll+ dig med at løse opgaver inden for forretning, finans, statistik og
matematik hurtigt og nøjagtigt til en pris, alle har råd til.

Nem at lære at kende og bruge

Første regnemaskine i sin klasse med

Dedikerede taster giver hurtig adgang til almindelige finansielle og

sandsynlighedsfordelingsfunktioner: En funktion, der er brug for i

statistiske funktioner

forbindelse med introduktion til statistikregning

Har de samme tasttryk som HP 10bII samt 10 typer finansielle og

HP’s legendariske kvalitet og driftsikkerhed giver ro i sindet

statistiske beregninger

Klassisk og kendt design

Hurtig og effektiv

Metalkanten rundt om skærmen beskytter og ser godt ud

Designet med effektive finans-, forretnings- og statistikfunktioner

Rotér-og-klik taster gør det nemt

Vis svar med op til 12 cifre

Udvalg
Nu med mulighed for at vælge dit foretrukne
indtastningssystem: Chain eller algebra

Få omgående resultater uden ventetid i forbindelse med komplekse
beregninger
Gem op til 22 tal i hukommelsesregistre til senere brug
Ideel til eksaminer
Intuitivt tastaturlayout og minimalt antal tasttryk i forbindelse med
almindelige funktioner
En god investering, der kan vokse med dine behov
Dækker mange behov - fra startundervisning inden for forretning,
finans, regnskab, fast ejendom og bankvæsen til matematik,
naturvidenskab og statistik

SPECIFIKATIONER
Produktnummer

NW239AA

Processor og skærm
Skærm

1 linje x 12 tegn; 12 x 7-segment, 1 linje, justerbar kontrast; Område: 1,6 x 6,35 cm

Skærmtype

LCD

Systemlogik og tastatur
Indtastningslogik

Algebraisk; Chain algebraisk

Menuer/meddelelser

Nej

Tastatur

Numerisk

Funktioner

Avancerede funktioner

Trigonometri/inverse elementer, hyperbola/inverse elementer, kvadratrod

RAM

Hukommelsesregistre

22

Strøm og batteri
Strømforsyning

2 x CR2032-batterier; Batteritid: 1 år (ved brug 1 time pr. dag)

Slukning, hukommelsesbeskyttelse

Ja

Overholdelse og eksamineringsgodkendelse
Bedst til

Regnskab; Bankvæsen; Erhvervsstudier; Finans; Generel matematik; Fast ejendom; Naturvidenskab; Statistik; Præ-algebra/algebra;

Mål og vægt
Vægt

85 g

Mål

8,09 cm x 1,4 cm x 14,5 cm

Indhold

Kassens indhold

Regnemaskine, batterier, startvejledning, overtræk
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