HP SmartCalc 300s

Matematikk- og realfagstudenter vil sette pris på den logiske, nøyaktige og
pålitelige HP SmartCalc 300s vitenskapelig kalkulator. I tillegg til å vise
resultatet viser den imponerende TFD-skjermen (Textbook Format Display) det
matematiske uttrykket på skjermen, akkurat slik det ville sett ut på papir.
Bruk den intuitive navigeringsputen til å flytte rundt innenfor et uttrykk for å
endre det, og se resultatet. Med 249 innebygde funksjoner kan studentene
løse en mengde matematiske problemer, fra enkle til komplekse.

Tast inn og se uttrykk på samme måte som på papir
Rediger tidligere uttrykk enkelt
249 funksjoner for å løse matematiske problemer, fra
grunnleggende til komplekse
Flott til trigonometri, statistikk og avansert matematikk
Bruk den intuitive navigeringsputen til å flytte rundt innenfor
uttrykket

Smart og intuitivt oppsett for enkel læring
HPs legendariske nøyaktighet og pålitelighet

SPESIFIKASJONER
Artikkelnummer

F2240AA

Prosessor og skjerm
Skjerm

TFD (Textbook Format Display); Skjerm med 31 x 96 piksler; Område: 60,5 x 24,3 mm

Skjermtype

LCD

Systemlogikk og tastatur
Inngangssystemlogikk

Algebraisk

Menyer/ledetekster

Nei

Funksjoner

Avanserte funksjoner

Fortegnsendring, +, ÷, –, x, =, kvadratrot, %, brøk, blandede tall, brøk-til-desimal-omregning, seksagesimal (grad, minutt, sekund), variabler (A, B, C,
D, X, Y), trigonomisk, invers trigonometrisk, eksponensiell, logaritmisk, potens, fakultetsverdi (!), absolutt verdi (Abs), vilkårlig tall, avrunding,
polar/rektangulær-omregninger, permutering og kombinasjon

Strøm og batteri
Strømforsyning

Solcelle med batteri (AG13) i reserve; batteridriftstid: 1 år (ved 1 times bruk per dag)

Samsvar og eksamensgodkjennelse
Brukes best til

Generell matte; Prealgebra/algebra; Trigonometri; Statistikk; Geometri; Biologi; Kjemi; Fysikk; Jordvitenskap

Mål og vekt
Vekt

120 g

Mål

80 x 16 x 166 mm

Hva er inkludert
Innhold i esken

Kalkulator med batterier, enkel veiledning, beskyttende deksel som smekkes på

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