HP SmartCalc 300s

Os estudantes de matemática e ciências desfrutarão da lógica, rigor e
fiabilidade da Calculadora Científica HP SmartCalc 300s. Para além de
apresentar o resultado, o impressionante Visor em Formato de Livro (TFD)
apresenta a expressão matemática no ecrã tal como seria apresentada no
papel. Utilize o teclado de navegação intuitivo para mover uma expressão,
alterá-la e ver o resultado. Com 249 funções integradas, os estudantes
podem resolver inúmeros problemas matemáticos, dos básicos aos
complexos.

Introduza e visualize expressões, tal como no papel
Edite facilmente expressões anteriores
249 funções para ajudar a resolver os seus problemas
matemáticos, dos básicos aos complexos
Óptima para trigonometria, estatística e matemática avançada
Utilize o teclado de navegação intuitivo para mover a expressão

Configuração inteligente e intuitiva para fácil
compreensão
Lendária herança da HP em termos de rigor e fiabilidade

ESPECIFICAÇÕES
Referência

F2240AA

Processador e Ecrã
Ecrã

Visor em Formato de Livro (TFD); Visor de 31 x 96 píxeis; Área: 60,5 x 24,3 mm

Tipo de ecrã

LCD

Lógica de sistema e Teclado
Lógica do sistema de entrada

Algébrica

Menus/Comandos

Não

Funções

Funções avançadas

Mudança de sinal, +, ÷, –, x, =, raiz quadrada, %, fracções, numerais mistos, conversão de fracções para decimais, sexagesimal (grau, minuto,
segundo), variáveis (A, B, C, D, X, Y), trigonometria, trigonometria inversa, exponencial, logarítmico, potências, factorial (!), valor absoluto (Abs),
número aleatório, arredondamento, conversões polares/rectangulares, permutação e combinação

Energia e Bateria

Cabo de alimentação

Solar com pilha de reserva (AG13); duração da pilha: 1 ano (quando utilizada 1 hora/dia)

Conformidade e Aprovação de exame
Melhor utilização para

Matemática Geral; Pré-álgebra/Álgebra; Trigonometria; Estatística; Geometria; Biologia; Química; Física; Ciências da terra

Dimensões e peso
Peso

120 g

Dimensões

80 x 16 x 166 mm

Itens incluídos

Conteúdo da embalagem

Calculadora com pilhas, Guia de iniciação rápida, tampa de protecção de colocação rápida

Para obter mais informação, visite www.hp.eu/calculators
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão
definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP
não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.

4AA4-0706PTE. Abril 2012

