HP 30b Business Professional
lommeregner
Denne alsidige HP 30b Business Professional til forretningsfolk og studerende
har et intuitivt layout, hurtig processor og 2-linjers display til hurtige svar.
Tilføj egne beregninger til skolen eller arbejdet med praktisk
programmeringsfunktion.

Masser af funktioner og kan programmeres

Udvalg

Funktioner til finans, forretning og fast ejendom i et enkelt og

Tidsbesparende indtastning med omvendt polsk notation,

intuitivt layout lige ved hånden

algebraisk eller chain algebraisk

Programmer hurtigt egne beregninger, så du sparer tid senere

Trigonometri, hyperbolsk og andre avancerede

Elegant og ergonomisk

matematikfunktioner

HP’s holdbare og flotte Liquid Metal Imprint-teknologi

Indstil nemt displayformat og sprogindstillinger

Ren stil og ergonomisk
Hurtig og pålidelig

Til professionelle brugere inden for
Finans

Ny hurtig CPU giver hurtigere resultater samt intern nøjagtighed

Forsikring

med 15 cifre

Fast ejendom

HP's legendariske kvalitet og pålidelighed

Regnskab

HP’s "roter-og-klik" tastaturteknologi giver nøjagtighed og

Statistik

pålidelighed
Stort display med 2 linjer
Se store tal (op til 12 cifre)
Rul gennem variabler, detaljerede tekster, menuer og prompter (op
til 8 tegn))

SPECIFIKATIONER
Produktnummer

NW238AA

Processor og skærm
Skærm

1,5 linjer x 12 tegn + 3 eksponent; 7-segmenters bundlinje, rullende toplinje med 8 tegn

Skærmtype

LCD

Systemlogik og tastatur
Indtastningslogik

RPN; Algebraisk; Chain algebra

Menuer/meddelelser

Ja

Tastatur

Tal

Funktioner

Avancerede funktioner

Listebaseret, statistik med 1 og 2 variabler, middelafvigelse og standardafvigelse, populationsafgivelse, middelafvigelse, prognose, korrelation og
kovarians, +, -, X, ÷, %, 1/x, +/- , flydende talrepræsentation, n!, kombinationer, permutationer, afrunding, tilfældige tal, LOG, LN, 10x, Π, ex,
kvadratrod, trigonometri, sandsynlighed

RAM

Hukommelsesregistre

110

Strøm og batteri
Strømforsyning

2 x CR2032-batterier; Batteritid: 9 måneder i gennemsnit

Slukning, hukommelsesbeskyttelse

Ja

Overholdelse og eksamineringsgodkendelse
Bedst til

Finans; Fast ejendom; Regnskab; Statistik; Bankvæsen

Mål og vægt
Vægt

115 g

Mål

7,70 cm x 1,6 cm x 14,92 cm

Indhold

Kassens indhold

Lommeregner, batterier, startvejledning, pose
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