HP SmartCalc 300s

Betastudenten zullen de logische, accurate, betaalbare HP SmartCalc 300s
wetenschappelijke calculator zeer waarderen. Hij toont niet alleen de
uitkomst maar ook de wiskundige expressie op het indrukwekkende TFD
(Textbook Format Display) display, net zoals die er op papier uitziet. Er is een
intuïtief navigatiepad om wijzigingen in een expressie aan te brengen en het
resultaat te bekijken. Met 249 ingebouwde functies kunnen studenten talloze
wiskundige problemen oplossen, van eenvoudig tot complex.

Expressies invoeren en bekijken net zoals op papier
Gemakkelijk eerdere expressies aanpassen
249 functies om wiskundige problemen op te lossen, van
eenvoudig tot complex
Ideaal voor trigonometrie, statistiek en hogere wiskunde
Handig navigatiepad om wijzigingen in een expressie aan te
brengen

Slimme, praktische indeling, dus snel te leren
HP accuratesse en betrouwbaarheid

SPECIFICATIES
Bestelnr.

F2240AA

Processor en scherm
Scherm

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

Type scherm

LCD

Systeemlogica en toetsenbord
Invoersysteemlogica

Algebraïsch

Menu's/aanwijzingen

Nee

Functies

Geavanceerde functies

Teken wijzigen, +, ÷, –, x, =, vierkantswortel, %, breuken, gemengde getallen, conversie van breuk naar decimaal, sexagesimaal (graden, minuut,
seconde), variabelen (A, B, C, D, X, Y), trigonomie, inverse trigonometrie, exponentieel, logarithmisch, machten, faculteiten (!), absolute waarde (Abs),
willekeurig getal, afronding, pool-rechthoek conversies, permutatie en combinatie

Voeding en batterij
Voeding

Zonnecel en reservebatterij (AG13); Levensduur batterij: 1 jaar (bij dagelijks 1 uur gebruik)

Compliance en examengoedkeuring
Ideaal voor

Algemene wiskunde; Pre-algebra/algebra; Trigonometrie; Statistiek; Geometrie; Biologie; Chemie; Fysica; Aardwetenschappen

Afmetingen en gewicht
Gewicht

120 gr

Afmetingen

80 x 16 x 166 mm

Inbegrepen componenten
Meegeleverd in de doos

Rekenmachine met batterijen, Quickstart Guide, opklembaar beschermdeksel

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