HP 10bII+ Financial Calculator

Quer seja um estudante ou um profissional no activo, a rápida e potente HP
10bll+ facilita a resolução rápida e precisa de cálculos empresariais,
financeiros, estatísticos e matemáticos, a um preço que todos podem pagar.

Fácil de perceber e utilizar

A primeira calculadora da sua classe com funções de distribuição

As teclas dedicadas proporcionam acesso rápido a funções

de probabilidades: um tópico necessário em muitas aulas de

estatísticas e financeiras comuns

introdução à estatística

Mantém as teclas da HP 10bII, adicionando 10 tipos de cálculos

A fiabilidade e qualidade lendárias da HP proporcionam

financeiros e estatísticos

tranquilidade

Rápida e potente

Design clássico e familiar

Concebida com eficientes operações financeiras, empresariais e

O ecrã com extremidades em metal proporciona protecção e estilo

estatísticas

As teclas de "rodar e clicar" proporcionam confiança sempre que

Visualize resultados com precisão até 12 dígitos

carrega numa tecla

Obtenha resultados imediatos, sem ter de esperar por cálculos

Escolha
Agora com a possibilidade de escolha da sua lógica do
sistema de entrada preferida: cadeia ou álgebra

complexos
Armazene até 22 números na memória para utilização posterior
Ideal para exames
A configuração intuitiva do teclado e a menor necessidade de
utilização de teclas para muitas funções comuns
Um investimento excepcional que evolui com as suas necessidades
Adequada para várias disciplinas de introdução aos estudos
empresariais, finanças, contabilidade, imobiliário e operações
bancárias, matemática, ciências e estatística

ESPECIFICAÇÕES
Referência

NW239AA

Processador e Ecrã
Ecrã

1 linha x 12 caracteres; 12 x 7 segmentos, linha única, contraste ajustável; Área: 1,6 x 6,35 cm (0,63 x 2,5 pol.)

Tipo de ecrã

LCD

Lógica de sistema e Teclado
Lógica do sistema de entrada

Álgebra; Álgebra de cadeia

Menus/Comandos

Não

Teclado

Numérica

Funções

Funções avançadas

Trigonométrica/inversas, Hiperbólicas/inversas, Raiz quadrada

Memória

Registos da memória

22

Energia e Bateria

Cabo de alimentação

2 x pilhas CR2032; Duração da pilha: 1 ano (quando utilizada 1 hora/dia)

Desligar protecção de memória

Sim

Conformidade e Aprovação de exame
Melhor utilização para

Contabilidade; Operações bancárias; Estudos empresariais; Finanças; Matemática Geral; Imobiliário; Ciências; Estatística; Pré-álgebra/Álgebra

Dimensões e peso
Peso

85 g

Dimensões

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

Itens incluídos

Conteúdo da embalagem

Calculadora, pilhas, guia de Iniciação Rápida, capa de protecção

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