Calculadora Científica HP 35s
Obtenha um desempenho profissional com a mais moderna calculadora
programável científica RPN da HP—ideal para engenheiros, topógrafos,
estudantes universitários, cientistas e profissionais do sector da saúde. Os
projectos científicos exigem rigor, funcionalidade e fiabilidade para o sucesso. A
calculadora programável científica HP 35s permite tudo isso—e ainda
mais—com funcionalidades que incluem memória de utilizador de 30 KB, a sua
opção de lógica de sistema de entrada algébrica e RPN, um conveniente visor
de duas linhas e a aplicação HP Solve para poupar tempo.

Funcionali.
Lógica de sistema de entrada algébrica ou RPN, programação
por teclas, HP Solve e 100 funções integradas, Amplo visor de 2
linhas com contraste ajustável, Estatísticas com uma ou duas
variáveis, regressão linear, entre outros, 30 KB de memória e
800+ registos de armazenamento independente, Modo fracção e
conversão de fracções para decimais, 42 constantes físicas
integradas e uma biblioteca completa de conversões de unidade,
funções inversas, raiz cúbica, logaritmos, expoentes, factoriais,
entre outros
Ideal para
Ideal para engenheiros, topógrafos, estudantes universitários,
cientistas e profissionais do sector da saúde.

ESPECIFICAÇÕES
Referência

F2215AA

Processador e Ecrã
Ecrã

Contraste ajustável com 2 linhas x 14 caracteres + indicadores, matriz de pontos de 14 caracteres (5 x 7)

Tipo de ecrã

LCD

Lógica de sistema e Teclado
Lógica do sistema de entrada

RPN; Algébrica

Menus/Comandos

Sim

Teclado

Alfanumérica

Memória

Registos da memória

800

Energia e Bateria

Cabo de alimentação

2 x pilhas CR2032; duração da pilha: 0,73 anos @ 1 hora/dia (aproximadamente 9 meses)

Desligar protecção de memória

Sim

Conformidade e Aprovação de exame
Melhor utilização para

Engenharia; Topografia; Ciências; Medicina

Dimensões e peso
Peso

125 g

Dimensões

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

Itens incluídos

Conteúdo da embalagem

Calculadora, pilhas, manual do utilizador, estojo de protecção de qualidade

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