HP 10bII+ finanskalkulator

Enten du er student eller yrkesutøver gjør den raske og effektive HP 10bll+
det enkelt å løse forretnings-, finans-, statistiske og matematiske beregninger
nøyaktig og raskt, og til en pris alle har råd til.

Enkel å lære og bruke

Første kalkulator i sin klasse med

Egne taster gir rask tilgang til mye brukte finans- og statistiske

sannsynlighetsfordelingsfunksjoner: et emne som kreves mange

funksjoner

grunnleggende statistikkurs

Beholder tastetrykkene til HP 10bII med tillegg av 10 typer finans-

HPs legendariske kvalitet og pålitelighet sørger for trygghet

og statistiske beregninger

Klassisk, velkjent design

Rask og effektiv

Metallinnfatning rundt skjermen gir beskyttelse og stil

Konstruert med kraftige funksjoner for finans, forretninger og

Roter-og-klikk-taster sørger for forvissning om hvert tastetrykk

statistikk
Vis svarene med opptil 12 sifres nøyaktighet
Få umiddelbare resultater uten å måtte vente på komplekse

Valg
Nå med mulighet til å velge foretrukken registreringsmåte:
lineær eller algebraisk

beregninger
Lagre opptil 22 tall i minneregistre for senere bruk
Ideell til eksamen
Intuitiv tastaturutforming og et minimum av tastetrykk for mange
vanlige funksjoner
En flott investering som kan vokse med behovene
Passer for mange typer kurs fra grunnleggende bedriftsøkonomi,
finans, regnskap, eiendomsmegling og bank til matematikk,
realfag og statistikk

SPESIFIKASJONER
Artikkelnummer

NW239AA

Prosessor og skjerm
Skjerm

1 linje à 12 tegn; 12 x 7-segment, én linje, regulerbar kontrast; Område: 1,6 x 6,35 cm (0,63 x 2,5 tommer)

Skjermtype

LCD

Systemlogikk og tastatur
Inngangssystemlogikk

Algebraisk; Lineær algebraisk

Menyer/ledetekster

Nei

Tastatur

Numerisk

Funksjoner

Avanserte funksjoner

Trigonometriske/inverse, hyperbolske/inverse, kvadratrot

Minne

Minneregistere

22

Strøm og batteri
Strømforsyning

2 stk CR2032-batterier; Batteridriftstid: 1 år (ved 1 times bruk per dag)

Minnebeskyttelse ved avslåing

Ja

Samsvar og eksamensgodkjennelse
Brukes best til

Regnskap; Bankvesen; Bedriftsøkonomi; Finans; Generell matte; Eiendomsmegling; Vitenskap; Statistikk; Prealgebra/algebra

Mål og vekt
Vekt

85 g

Mål

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

Hva er inkludert
Innhold i esken

Kalkulator, batterier, hurtigreferanse, beskyttende pose

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.eu/calculators
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