HP 35s wetenschappelijke rekenmachine
HP's ultieme RPN programmeerbare wetenschappelijke rekenmachine levert
professionele prestaties. Dat maakt hem ideaal voor technici, landmeters,
studenten, wetenschappers en medische professionals. Voor wetenschappelijke
projecten is nauwkeurigheid, functionaliteit en betrouwbaarheid vereist. De HP
35s programmeerbare wetenschappelijke rekenmachine biedt dat en nog veel
meer, zoals 30 KB gebruikersgeheugen, keuze uit RPN en algebraïsche
invoersysteemlogica, een handig tweeregelig display en de tijdbesparende HP
Solve applicatie.

Functies
RPN of algebraïsche invoersysteemlogica, toetsen programmeren,
HP Solve en 100 ingebouwde functies, groot 2-regelig display met
instelbaar contrast, statistiek met één en twee variabelen, lineaire
regressie en meer, 30 KB geheugen plus ruim 800 onafhankelijke
opslagregisters, breukmodus met conversie van breuk naar
decimaal, 42 ingebouwde fysieke constanten, plus een complete
bibliotheek met eenhedenconversies, inversefuncties,
derdemachtswortel, logaritmen, exponenten, faculteiten en meer
Ideaal voor
Ideaal voor technici, landmeters, studenten, wetenschappers en
medische professionals.

SPECIFICATIES
Bestelnr.

F2215AA

Processor en scherm
Scherm

Instelbaar contrast, 2 regels x 14 tekens + indicatoren, 14 tekens dotmatrix (5 x 7)

Type scherm

LCD

Systeemlogica en toetsenbord
Invoersysteemlogica

RPN; Algebraïsch

Menu's/aanwijzingen

Ja

Toetsenbord

Alfanumeriek

Geheugen

Geheugenregisters

800

Voeding en batterij
Voeding

2 CR2032 batterijen; Levensduur batterij: 0,73 jaar bij 1 uur per dag (circa 9 maanden)

Geheugenbescherming bij uitschakeling

Ja

Compliance en examengoedkeuring
Ideaal voor

Techniek; Landmeetkunde; Wetenschap; Geneeskunde

Afmetingen en gewicht
Gewicht

125 gr

Afmetingen

8,2 x 1,82 x 15,8 cm

Inbegrepen componenten
Meegeleverd in de doos

Rekenmachine, batterijen, gebruikershandleiding, luxe beschermhoes
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