HP 10s wetenschappelijke rekenmachine

Gebruiksvriendelijke, accurate, betrouwbare HP wetenschappelijke
rekenmachine voor studenten en professionals die jarenlang hoge prestaties
levert voor alle niveaus. Deze betrouwbare rekenmachines zijn uitgerust met
handige probleemoplossingstools, uitgebreide opties en
aanpassingsmogelijkheden en worden ondersteund door bekroonde HP
support. De HP 10s is gebruiksvriendelijk en blijft uw problemen oplossen,
ook wanneer die ingewikkelder worden.

Functies
Werkt op zonnecel en batterij
Vergelijkingen en uitkomsten zijn tegelijk zichtbaar op het grote
2-regelige LCD-display voor 10 tekens
Decimale puntkeuze maakt het mogelijk het aantal decimale
posities te kiezen, wat ideaal is voor beginners
Snel en gemakkelijk wiskundige en wetenschappelijke problemen
oplossen met ruim 240 ingebouwde functies
Slimmer en sneller werken met één toets om te wisselen tussen
positief en negatief, een procenttoets en een pi-toets
Ideaal voor
De milieuvriendelijke HP 10s wetenschappelijke rekenmachine die
werkt op zonne-energie is afgestemd op de algemene behoeften
van studenten in wiskunde en wetenschap en ook ideaal voor
dagelijks gebruik thuis.

SPECIFICATIES
Bestelnr.

F2214AA

Processor en scherm
Scherm

LCD met 2 regels voor 10 tekens

Type scherm

LCD

Systeemlogica en toetsenbord
Invoersysteemlogica

Algebraïsch

Menu's/aanwijzingen

Nee

Toetsenbord

Numeriek

Geheugen

Geheugenregisters

1

Voeding en batterij
Voeding

Batterij:1 LR441; zonnecel ingebouwd aan de voorzijde van de rekenmachine; Levensduur batterij (gem): 3 jaar (bij 1 uur gebruik per dag)

Compliance en examengoedkeuring
Ideaal voor

Algemene wiskunde; Pre-algebra/algebra; Trigonometrie; Statistiek; Geometrie; Biologie

Afmetingen en gewicht
Gewicht

120 gr

Afmetingen

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

Inbegrepen componenten
Meegeleverd in de doos

Rekenmachine, opschuifbaar beschermdeksel, batterij, gebruikershandleiding
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