HP 30b Business professionele
rekenmachine
De veelzijdige HP 30b Business Professional voor zakelijke professionals en
studenten geeft snel antwoord dankzij een handige indeling, een snelle
processor en een 2-regelig display. U kunt eigen berekeningen toevoegen
voor school of werk met de handige programmeerfunctie.

Vol functionaliteit en programmeerbaar

Keuze

Financiële, zakelijke en vastgoedfuncties onder handbereik in een

Tijdbesparende RPN, hiërarchische of traditioneel geschreven

intuïtieve indeling

algebraïsche invoer

Snel maatwerk berekeningen programmeren om later tijd te

Trigonometrische, hyperbolische en andere geavanceerde

besparen

wiskundige functies

Elegant en ergonomisch

De schermindeling en taalvoorkeuren zijn gemakkelijk te

HP's duurzame, stijlvolle Liquid Metal imprinttechnologie

configureren

Sober ontwerp en ergonomisch in de hand
Snel en betrouwbaar

Voor professionals in
Financiën

Nieuwe snelle CPU biedt snelle antwoorden met een interne

Verzekeringen

nauwkeurigheid van 15 cijfers

Onroerend goed

HP kwaliteit en betrouwbaarheid

Boekhouden

HP's 'draai-en-klik' toetsenbordtechnologie voor accurate,

Statistiek

betrouwbare invoer
Groot 2-regelig display
Goed leesbare getallen (tot 12 cijfers)
Scrollen door variabelen, gedetailleerde labels, menu's en
aanwijzingen (tot 8 tekens)

SPECIFICATIES
Bestelnr.

NW238AA

Processor en scherm
Scherm

1,5 regel x 12 tekens + 3 exponenten; 7-segmenten onderregel, 8 tekens scrollen boven regel

Type scherm

LCD

Systeemlogica en toetsenbord
Invoersysteemlogica

RPN; Algebraïsch; Traditioneel algebraïsch

Menu's/aanwijzingen

Ja

Toetsenbord

Getallen

Functies

Geavanceerde functies

Lijst-gebaseerd, statistiek met 1 en 2 variabelen, mean en standaarddeviatie, populatiedeviatie, standaardfout, voorspelling, correlaties en covariantie,
+, -, X, ÷, %, 1/x, +/- , wetenschappelijke notatie, n!, combinaties, permutaties, afronding, willekeurige getallen, LOG, LN, 10x, Π, ex,
vierkantswortel, trigonometrie, kansberekening

Geheugen

Geheugenregisters

110

Voeding en batterij
Voeding

2 CR2032 batterijen; Levensduur batterij: gemiddeld 9 maanden

Geheugenbescherming bij uitschakeling

Ja

Compliance en examengoedkeuring
Ideaal voor

Financiën; Onroerend goed; Boekhouden; Statistiek; Bankwezen

Afmetingen en gewicht
Gewicht

115 gr

Afmetingen

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

Inbegrepen componenten
Meegeleverd in de doos

Rekenmachine, batterijen, quick start gids, beschermhoes

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