HP 10s videnskabelig lommeregninger

Denne videnskabelige HP lommeregner, der er nem at bruge, nøjagtig og
pålidelig, er designet til studerende og fagfolk og kan bruges på alle
niveauer i mange år. Disse pålidelige lommeregnere er udstyret med
brugervenlige problemløsningsværktøjer, udvidede funktioner samt
tilpasningsfunktioner og prisbelønnet HP-support. HP 10s, der er nem at
bruge og designet til følge med, når dine udfordringer vokser, klarer selv de
sværeste opgaver.

Funktioner
Strøm fra solcelle og batteri
Få vist ligninger og resultater samtidigt på det store LCD-display
med 2 linjer à 10 tegn.
Valg af decimaltegn gør det muligt at fastsætte antallet af
decimalpladser - ideelt til nybegyndere
Løs matematisk og naturvidenskabelige opgaver nemt og hurtigt
med mere end 240 indbyggede funktioner
Arbejd smartere og hurtigere med én tast til skift mellem positiv og
negativ, procenttast samt PI-tast
Ideelt til
Denne HP 10s videnskabelige lommeregner, der er designet til at
opfylde behovene hos studerende inden for matematik og
naturvidenskab samt til generel hverdagsbrug, dækker alle dine
behov.

SPECIFIKATIONER
Produktnummer

F2214AA

Processor og skærm
Skærm

LCD med 2 linjer x 10 tegn

Skærmtype

LCD

Systemlogik og tastatur
Indtastningslogik

Algebraisk

Menuer/meddelelser

Nej

Tastatur

Numerisk

RAM

Hukommelsesregistre

1

Strøm og batteri
Strømforsyning

Batteri: LR441 x 1; solcelle indbygget i lommeregnerens front; Batterilevetid (typisk): 3 år (baseret på 1 times brug pr. dag)

Overholdelse og eksamineringsgodkendelse
Bedst til

Generel matematik; Præ-algebra/algebra; Trigonometri; Statistik; Geometri; Biologi

Mål og vægt
Vægt

120 g

Mål

8,07 x 1,3 x 15,2 cm

Indhold

Kassens indhold

Lommeregner, slide-on dæksel, batteri, brugervejledning
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