HP 10bII+ -talouslaskin

Olitpa sitten opiskelija tai ammattilainen, nopea ja tehokas HP 10bll+ auttaa
ratkaisemaan liiketalous-, rahoitus-, tilasto- ja matematiikkalaskelmat
tarkasti ja nopeasti, eikä rasita kukkaroa.

Helppo oppia ja käyttää

Luokkansa ensimmäinen laskin, jossa on todennäköisyysjakaumien

Pikanäppäinten avulla voit käyttää yleisiä talous- ja

laskentatoiminnot: tätä vaaditaan useilla aloitustason tilastotieteen

tilastotoimintoja nopeasti

oppitunneilla

Säilyttää HP 10bII:n näppäinpainallukset syötettäessä 10 eri

HP:n legendaarinen laatu ja luotettavuus antavat mielenrauhan

tyypin talous- ja tilastolaskelmia

Tuttu ja perinteinen suunnittelu

Nopea ja tehokas

Metallinen näytön reunus suojaa laitetta ja näyttää tyylikkäältä

Sisältää tehokkaat rahoitus-, liiketalous- ja tilastolaskutoiminnot

Näppäimet, joita kierretään ja napsautetaan takaavat luotettavan

Näyttää tulokset jopa 12 numeron tarkkuudella

syötön

Saat tuloksen heti odottelematta monimutkaisten laskelmien

Valinta
Nyt voit valita haluamasi syöttölogiikan: perättäis- tai
algebrallinen syöttö

valmistumista
Tallenna jopa 22 lukua muistiin myöhempää käyttöä varten
Ihanteellinen kokeisiin
Intuitiivinen näppäimistön asettelu ja tavallisimmat toiminnot vain
muutaman näppäimen painalluksella
Upea sijoitus, joka kasvaa tarpeidesi mukaan
Sopii useille kursseille aloitustason liiketalous-, rahoitus-, kirjanpito-,
kiinteistönvälitys- ja pankkialan kursseista matematiikka-, tiede- ja
tilastokäyttöön

TEKNISET TIEDOT
Osanumero

NW239AA

Prosessori ja näyttö
Näyttö

1 rivi x 12 merkkiä; 12 x 7 segmenttiä, yksi rivi, säädettävä kontrasti; Ala: 1,6 x 6,35 cm (0,63 x 2,5 tuumaa)

Näyttötyyppi

Nestekidenäyttö

Järjestelmälogiikka ja näppäimistö
Syöttöjärjestelmän logiikka

Algebrallinen; Perättäinen Algebrallinen

Valikot ja kehotteet

Ei

Näppäimistö

numeerinen

Toiminnot

Kehittyneet ominaisuudet

Trigonometrinen/käänteisluvut, hyperbolinen/käänteisluvut, neliöjuuri

Muisti

Muistirekisterit

22

Virta ja akku
Virtalähde

2 x CR2032-paristo; Paristojen käyttöikä: 1 vuosi (kun käytössä 1 h päivässä)

Muistisuojauksen teho

Kyllä

Yhteensopivuus- ja koehyväksyntä
Paras käyttötarkoitus:

Kirjanpito; Pankkitoiminta; Liiketalous; Rahoitus; Yleinen matematiikka; Kiinteistönvälitys; Tieteet; Tilastolaskenta; Esialgebra/algebra

Mitat ja paino
Paino

85 g

Mitat

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

Sisältö

Pakkauksen sisältö

Laskin, paristot, pikaopas, suojakotelo
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