Calculadora Profissional HP 30b Business

Para profissionais de negócios e estudantes, a versátil HP 30b Business
Professional possui uma configuração intuitiva, um processador de
velocidade elevada e um visor de 2 linhas para respostas rápidas. Adicione
cálculos personalizados para a escola ou trabalho através de uma
conveniente capacidade de programação.

Pacote de funcionalidades e programável

Escolha

Funções financeiras, empresariais e imobiliárias numa

Entrada RPN para poupar tempo, algébrica familiar ou cadeia

configuração simples e intuitiva na ponta dos dedos

algébrica tradicional

Programe rapidamente cálculos personalizados para poupar

Trigonometria, hipérbole e outras funções de matemática

tempo em acessos posteriores

avançada

Elegante e ergonómico

Configure facilmente o formato do visor e as preferências de

Tecnologia de impressão em metal líquido durável e com estilo da

idioma

HP
Estilo sóbrio e ergonómico

Para Profissionais em
Finanças

Rápida e fiável

Seguros

A nova CPU de velocidade elevada permite resultados rápidos e

Imobiliário

rigor interno de 15 dígitos
Lendária herança da HP em termos de qualidade e fiabilidade
Tecnologia "rodar e clicar" do teclado da HP para rigor e

Contabilidade
Estatística

fiabilidade
Amplo visor de 2 linhas
Visualize números grandes (até 12 dígitos)
Percorra variáveis, etiquetas detalhadas, menus e comandos (até 8
caracteres)

ESPECIFICAÇÕES
Referência

NW238AA

Processador e Ecrã
Ecrã

1,5 linhas x 12 caracteres + 3 exponente; última linha com 7 segmentos, linha superior de deslocamento com 8 caracteres

Tipo de ecrã

LCD

Lógica de sistema e Teclado
Lógica do sistema de entrada

RPN; Algébrica; Cadeia Algébrica

Menus/Comandos

Sim

Teclado

Números

Funções

Funções avançadas

Base em lista, Estatísticas com 1 e 2 variáveis, média e desvio padrão, desvio da população, erro padrão, previsão, correlação e covariância, +, -,
X, ÷, %, 1/x, +/- , notação científica, n!, combinações, permutações, arredondamento, números aleatórios, LOG, LN, 10x, Π, ex, raiz quadrada,
trigonometria, probabilidade

Memória

Registos da memória

110

Energia e Bateria

Cabo de alimentação

2 x pilhas CR2032; Duração da pilha: média de 9 meses

Desligar protecção de memória

Sim

Conformidade e Aprovação de exame
Melhor utilização para

Finanças; Imobiliário; Contabilidade; Estatística; Operações Bancárias

Dimensões e peso
Peso

115 g

Dimensões

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

Itens incluídos

Conteúdo da embalagem

Calculadora, pilhas, guia de iniciação rápida, bolsa de protecção

Para obter mais informação, visite www.hp.eu/calculators
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