Calculadora Científica HP 10s

Fáceis de utilizar, rigorosas e fiáveis, as Calculadoras Científicas da HP
foram concebidas para estudantes e profissionais e oferecem um
desempenho a todos os níveis por muitos anos. Estas calculadoras fiáveis
estão equipadas com ferramentas de solução de problemas de fácil
utilização, capacidades melhoradas e opções personalizáveis, além do
premiado suporte técnico da HP. De fácil utilização e concebida para
adaptar-se aos seus desafios, a HP 10s encarrega-se dos problemas mais
difíceis.

Funcionali.
Alimentação solar e a pilhas
Visualize equações e respectivos resultados ao mesmo tempo num
amplo LCD com visor de 2 linhas e 10 caracteres.
A selecção de ponto decimal permite-lhe determinar o número de
casas decimais—ideal para principiantes
Resolva problemas matemáticos e científicos rápida e facilmente
utilizando mais de 240 funções integradas
Trabalhe de forma mais inteligente e rápida com uma tecla de
mudança de sinal positivo e negativo, tecla de percentagem e
tecla de pi
Ideal para
Concebida para corresponder às necessidades dos estudantes de
ciências e matemática geral, assim como para utilizações do
quotidiano, a Calculadora Científica HP 10s ecológica, com
alimentação solar, é ideal para as suas necessidades.

ESPECIFICAÇÕES
Referência

F2214AA

Processador e Ecrã
Ecrã

LCD de 2 linhas x 10 caracteres

Tipo de ecrã

LCD

Lógica de sistema e Teclado
Lógica do sistema de entrada

Algébrica

Menus/Comandos

Não

Teclado

Numérica

Memória

Registos da memória

1

Energia e Bateria

Cabo de alimentação

Pilha: LR441 x 1; Célula solar integrada na parte dianteira da calculadora; Duração da pilha (típica): 3 anos (com base em 1 hora de utilização por
dia)

Conformidade e Aprovação de exame
Melhor utilização para

Matemática Geral; Pré-álgebra/Álgebra; Trigonometria; Estatística; Geometria; Biologia

Dimensões e peso
Peso

120 g

Dimensões

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

Itens incluídos

Conteúdo da embalagem

Calculadora, tampa de protecção deslizável, pilha, manual do utilizador

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