HP 20b Business Consultant -talouslaskin

Nopeasti ja helposti käyttöön otettava HP 20b Business Consultant sopii niin
ammattilaisille kuin opiskelijoillekin rahoitus- ja talousalalla sekä
kiinteistönvälityksessä. Selkeän asettelun, nopean suorittimen, suuren
kaksirivisen näytön ja suurten numeroiden ansiosta saat tulokset nopeasti.
Valitse haluamasi syöttötapa: aikaa säästävä RPN-syöttö, tuttu algebra tai
perinteinen ketjualgebra

Käyttöön pääsee nopeasti mukaan

Näyttö- ja kieliasetukset helposti määritettävissä

Rahoitus-, liike- ja kiinteistönvälitysalan funktiot selkeästi aseteltuina
ulottuvillesi

Seuraavien alojen ammattilaisille:
Rahoitus

Tuloksiin nopeasti entistä vähemmin painalluksin

Vakuutusala

Tyylikäs

Kiinteistönvälitys

Yksilöllinen, moderni muoto erottuu joukosta

Kirjanpito

Selkeä tyyli ja ergonominen ote

Tilastot

Nopea ja luotettava
Uusi nopea suoritin takaa tulokset nopeasti ja sisäisen
täsmällisyyden 15 luvun tarkkuudella
HP:n legendaarinen, perinteinen laatu ja luotettavuus
Suuri kaksirivinen näyttö
Suuret numerot (12 lukuun asti)
Selaa muuttujia, tarkempia tietoja, valikoita ja kehotteita (8
merkkiin asti)
Valinta
Aikaa säästävä RPN-syöttö, tuttu algebra tai perinteinen
ketjualgebra
Trigonometria, hyperbolat ja muut matemaattiset funktiot

TEKNISET TIEDOT
Osanumero

F2219AA

Prosessori ja näyttö
Näyttö

Säädettävä kontrasti, 2 rivin aakkosnumeerinen nestekidenäyttö: Ensimmäinen rivi: 8 merkin vieritettävä näyttö + 11 ilmaisinta ja toisen rivin 12 + 3
luvun näyttö

Näyttötyyppi

Nestekidenäyttö

Järjestelmälogiikka ja näppäimistö
Syöttöjärjestelmän logiikka

RPN; Algebra; Ketjualgebra

Valikot ja kehotteet

Kyllä

Näppäimistö

numeerinen

Toiminnot

Kehittyneet ominaisuudet

Luettelopohjainen, yhden ja kahden muuttujan tilastot, keski- ja vakiopoikkeama, populaation poikkeama, vakiovirhe, ennusteet, korrelaatio ja
kovarianssi , +, -, X, ÷, %, 1/x, +/- , tieteelliset merkinnät, n!, yhdistelmät, muunnelmat, pyöristäminen, satunnaisnumerot, LOG, LN, 10x, PL,
neliöjuuri, trigonometria, todennäköisyys

Muisti

Muistirekisterit

110

Virta ja akku
Virtalähde

2 x CR2032-paristoa; Paristojen käyttöikä: keskimäärin 9 kuukautta

Muistisuojauksen teho

Kyllä

Yhteensopivuus- ja koehyväksyntä
Paras käyttötarkoitus:

Rahoitus; Kiinteistönvälitys; Kirjanpito; Tilastot; Pankkitoiminta

Mitat ja paino
Paino

113,2 g

Mitat

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

Sisältö

Pakkauksen sisältö

Laskin, paristo, käyttöopas
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