HP 10bII+ financiële rekenmachine

Of u nu student bent of professional, de snelle, krachtige HP 10bll+ maakt
het gemakkelijk om zakelijke, financiële, statistische en wiskundige
berekeningen accuraat en snel uit te voeren voor een prijs die binnen ieders
bereik ligt.

Simpel te leren en gebruiken

Een geweldige investering die met u meegroeit

Speciale toetsen geven snel toegang tot vaak gebruikte financiële

Geschikt voor tal van cursussen, van introductie tot business,

en statistische functies

financiën, accountancy, vastgoed en bankieren tot wiskunde,

Behoudt de toetsaanslagen van de HP 10bII, met toevoeging van

natuur- en scheikunde en statistiek

10 soorten financiële en statistische berekeningen

De eerste rekenmachine in deze klasse met functies voor

Snel en krachtig

waarschijnlijkheidsspreiding: een onderwerp dat in veel inleidende

Ontworpen voor krachtige financiële, zakelijke en statistische

statistieklessen vereist is

bewerkingen

HP's kwaliteit en betrouwbaarheid zorgen voor een gerust gevoel

Antwoorden verschijnen met een nauwkeurigheid van 12

Vertrouwd klassiek ontwerp

decimalen

Metalen rand rond het scherm biedt bescherming en geeft stijl

U bereikt direct resultaat zonder wachttijd voor complexe

Roteer-en-kliktoetsen vergemakkelijken het invoeren

berekeningen

Keuze
Nu met de mogelijkheid om zelf uw invoerlogica te kiezen:
traditioneel algebraïsch of algebraïsch

U kunt tot 22 getallen in geheugenregisters opslaan voor later
gebruik
Ideaal voor examens
Praktische toetsenbordindeling en weinig toetsaanslagen voor een
groot aantal gangbare functies

SPECIFICATIES
Bestelnr.

NW239AA

Processor en scherm
Scherm

1 regel x 12 tekens; 12 x 7 segmenten, één regel, instelbaar contrast; Oppervlak: 1,6 x 6,35 cm

Type scherm

LCD

Systeemlogica en toetsenbord
Invoersysteemlogica

Algebraïsch; Trad. algebraïsch

Menu's/aanwijzingen

Nee

Toetsenbord

Numeriek

Functies

Geavanceerde functies

Trigonometrische/inverse functies, hyperbolische/inverse functies, vierkantswortel

Geheugen

Geheugenregisters

22

Voeding en batterij
Voeding

2 CR2032 batterijen; Levensduur batterij: 1 jaar (bij dagelijks 1 uur gebruik)

Geheugenbescherming bij uitschakeling

Ja

Compliance en examengoedkeuring
Ideaal voor

Boekhouden; Bankwezen; Bedrijfskunde; Financiën; Algemene wiskunde; Onroerend goed; Wetenschap; Statistiek; Pre-algebra/algebra

Afmetingen en gewicht
Gewicht

85 gr

Afmetingen

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

Inbegrepen componenten
Meegeleverd in de doos

Rekenmachine, batterijen, Quick Start gids, beschermhoes

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.eu/calculators
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