HP 10s vitenskapelig kalkulator

HPs vitenskapelige kalkulatorer er enkle å bruke, presise og pålitelige og er
konstruert for studenter og yrkesutøvere for å yte på alle nivåer i mange år.
Disse pålitelige kalkulatorene er utstyrt med brukervennlige
problemløsingsverktøy, forbedrede funksjoner og tilpassingsmuligheter, pluss
HPs prisbelønte kundestøtte. HP 10s er enkel å bruke og konstruert for å
følge deg etter hvert som utfordringene dine blir større, selv med de tøffeste
problemer.

Funksjoner
Sol- og batteridrevet
Vis likninger og resultater samtidig på en stor LCD-skjerm med 2
linjer á 10 tegn
Ved valg av desimaltegn kan antall desimalplasser også fastsettes,
som er ideelt for nye studenter
Løs matematikk- og realfagproblemer raskt og enkelt ved hjelp av
mer enn 240 innebygde funksjoner
Arbeid smartere og raskere med en positiv og en negativ
fortegnsendringstast, prosenttast og pi-tast
Ideell til
Den miljøvennlige, soldrevne HP 10s vitenskapelig kalkulator, som
er konstruert for å dekke behovet til generelle matematikk- og
realfagstudenter i tillegg til daglig hjemmebruk, er ideell til ditt
behov.

SPESIFIKASJONER
Artikkelnummer

F2214AA

Prosessor og skjerm
Skjerm

LCD med 2 linjer x 10 tegn

Skjermtype

LCD

Systemlogikk og tastatur
Inngangssystemlogikk

Algebraisk

Menyer/ledetekster

Nei

Tastatur

Numerisk

Minne

Minneregistere

1

Strøm og batteri
Strømforsyning

Batteri:1 stk LR441; Solcelle innebygd i fronten på kalkulatoren; Batteridriftstid (typisk): 3 år (basert på 1 times bruk per dag)

Samsvar og eksamensgodkjennelse
Brukes best til

Generell matte; Prealgebra/algebra; Trigonometri; Statistikk; Geometri; Biologi

Mål og vekt
Vekt

120 g

Mål

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

Hva er inkludert
Innhold i esken

Kalkulator, beskyttende deksel, batteri, brukerhåndbok

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.eu/calculators
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