HP SmartCalc 300s

Studerende inden for matematik og naturvidenskab vil sætte pris på den
logiske, nøjagtige og pålidelige SmartCalc 300s videnskabelige
lommeregner. udover at vise resultatet viser det imponerende Textbook
Format Display (TFD) også matematikudtryk, ligesom hvis du brugte papir.
Brug den intuitive navigations-pad til at flytte rundt inden for et udtryk, så du
kan ændre det og se resultatet. Med 249 indbyggede funktioner kan
studerende løse masser af matematiske opgaver - fra grundlæggende
opgaver til mere komplekse.

Skriv og se udtryk på samme måde som på papir
Rediger nemt de forrige udtryk
249 funktioner, som hjælper dig med at løse matematiske opgaver
- fra grundlæggende til mere komplekse opgaver
Perfekt til trigonometri, statistik og avanceret matematik
Brug den intuitive navigations-pad til at flytte rundt mellem
udtrykkene

Smart og intuitivt layout, så du hurtigt lærer den at kende
HP’s legendariske nøjagtighed og pålidelighed

SPECIFIKATIONER
Produktnummer

F2240AA

Processor og skærm
Skærm

Textbook Format Display (TFD); 31 x 96 pixel display; Område: 60,5 x 24,3 mm

Skærmtype

LCD

Systemlogik og tastatur
Indtastningslogik

Algebraisk

Menuer/meddelelser

Nej

Funktioner

Avancerede funktioner

Ændring af tegn, +, ÷, –, x, =, kvadratrod, %, brøker, blandede talsymboler, konvertering fra brøk til decimal, seksagesimal (grad, minut, sekund),
variabler (A, B, C, D, X, Y), trigonomic, omvendt trigonometrisk, logaritmer, potens, fakultet (!), absolut værdi (Abs), tilfældigt tal, afrundingen,
polær-rektangulær konverteringer, permutation og kombination

Strøm og batteri
Strømforsyning

Solenergi med batteribackup (AG13); batteritid: 1 år (ved brug 1 time om dagen)

Overholdelse og eksamineringsgodkendelse
Bedst til

Generel matematik; Præ-algebra/algebra; Trigonometri; Statistik; Geometri; Biologi; Kemi; Fysik; Geovidenskab

Mål og vægt
Vægt

120 g

Mål

80 × 16 x 166 mm

Indhold

Kassens indhold

Lommeregner med batteriet, Startvejledning, snap-on dæksel

Der er flere oplysninger på www.hp.eu/calculators
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