HP 30b Professional forretningskalkulator

Den anvendelige HP 30b Business Professional for forretningsfolk og
studenter har en intuitiv utforming, høyhastighetsprosessor og 2-linjers
skjerm for raske svar. Kan også håndtere egne beregninger for skole eller
arbeid med praktisk programmeringsfunksjon.

Full av funksjoner og programmerbar

Valg

Finans-, forretnings- og eiendomsfunksjoner i et enkelt, intuitivt og

Tidsbesparende RPN-inntasting, velkjent algebra eller tradisjonell

lett tilgjengelig oppsett

lineær algebra

Programmer raskt egne beregninger for tidsbesparende gjenbruk

Trigonometriske, hyperbolske og andre avanserte

senere

matematikkfunksjoner

Elegant og ergonomisk

Enkel konfigurering av skjermformat og språkinnstillinger

HPs holdbare og stilige Liquid Metal-pregeteknologi
Ren stil og ergonomisk følelse

For yrkesutøvere innen
Finans

Rask og pålitelig

Forsikring

Ny høyhastighetsprosessor gir resultater raskt med 15-siffers intern

Eiendomsmegling

nøyaktighet

Regnskap

HPs legendariske kvalitet og pålitelighet
HPs "roter og klikk"-tastaturteknologi for nøyaktighet og pålitelighet

Statistikk

Stor 2-linjers skjerm
Vis store tall (opptil 12 sifre)
Bla gjennom varibler, detaljerte etiketter, menyer og meldinger
(opptil 8 tegn)

SPESIFIKASJONER
Artikkelnummer

NW238AA

Prosessor og skjerm
Skjerm

1,5 linjer x 12 tegn + 3 eksponent; 7-segmenters bunnlinje, 8-tegns topplinje som kan rulles

Skjermtype

LCD

Systemlogikk og tastatur
Inngangssystemlogikk

RPN; Algebra; Lineær algebra

Menyer/ledetekster

Ja

Tastatur

Tall

Funksjoner

Avanserte funksjoner

Listebasert, statistikk med 1 og 2 variabler, middelverdi og standardavvik, populasjonsavvik, standardfeil, prognoser, korrelasjon og kovarians, +, -, X,
÷, %, 1/x, +/-, vitenskapelig notasjon, n!, kombinasjoner, permutasjoner, avrunding, vilkårlige tall, LOG, LN, 10x, Π, ex, kvadratrot, trigonometri,
sannsynlighet

Minne

Minneregistere

110

Strøm og batteri
Strømforsyning

2 stk CR2032-batterier; Batteridriftstid: gjennomsnitt på 9 måneder

Minnebeskyttelse ved avslåing

Ja

Samsvar og eksamensgodkjennelse
Brukes best til

Finans; Eiendomsmegling; Regnskap; Statistikk; Bankvesen

Mål og vekt
Vekt

115 g

Mål

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

Hva er inkludert
Innhold i esken

Kalkulator, batterier, enkel veiledning, beskyttende pose

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