HP 17bII+ Finansiel
forretningslommeregner
Til studerende og fagfolk inden for fast ejendom, finans, regnskab og forretning.
HP's 17bII+ finansielle lommeregner er både effektiv og nem at bruge. Beregn
hurtigt betaling af lån, rentesatser og -konverteringer, standardafvigelse,
procent, TVM, NPV, IRR, cash flows, obligationer mv. Har 28 KB
brugerhukommelse, over 250 funktioner, omvendt polsk notation og algebraisk
indtastning, ur, aftaler, kalender, HP Solve-applikation, menuprompter og
meddelelser.

En stærk arbejdshest
Forretningsmæssige/finansielle funktioner, statistiske/matematiske
funktioner, styring af tid og dato samt tilpasning af funktioner.

Tids- og datostyring
Ur, kalender, aftaler og alarm Datoregning
(1582.10.15~9999.12.31) Tallister, rediger, sorter, gem

Valg af tilstand
Flot LCD-display med 1 linje x 10 tegn; professionelle funktioner
lige ved hånden; perfekt miks af statistiske, forretningssmæssige og
matematiske funktioner; aflæs nemt resultatet - også fra siden
Ideelt til
Fast ejendom, finans, regnskab, økonomi og forretning
Specielle designfunktioner
HP's store skrå, kliktaster gør, at du sjældent kommer til at trykke
forkert, LCD-display med 2-linjer x 22 tegn med justerbar kontrast,
automatisk sluk efter 10 minutter

Finansielle/forretningsmæssige funktioner
Lån, opsparing og leasing, amortisering, listebaseret,
cash-flow-analyse, valutakonvertering, cash-flow-funktioner:
IRR, NPV, NFV og NUS, printbord med infrarød printer (hp
82240), obligationspris og afkast, afskrivningsmetoder: SL,
DB, SOYD og ACRS rentekonverteringer, procentregning:
%CHG, %TOTL, MU%P, MU%C
SPECIFIKATIONER
Produktnummer

F2234A

Processor og skærm
Skærm

2 linjer x 22 tegn, 131 x 6 punktmatriks + indikatorer; LCD med justerbar kontrast

Skærmtype

LCD

Systemlogik og tastatur
Indtastningslogik

Omvendt polsk notation; Algebraisk

Menuer/meddelelser

Ja

Tastatur

Numerisk

Strøm og batteri
Strømforsyning

2 x CR2032-batterier

Slukning, hukommelsesbeskyttelse

Ja

Overholdelse og eksamineringsgodkendelse
Bedst til

Fast ejendom; Regnskab; Bankvæsen; Finans; Erhvervsuddannelser

Mål og vægt
Vægt

110 g

Mål

8,09 x 1,6 x 14,5 cm

Indhold

Kassens indhold

Lommeregner, batterier, brugervejledning, premium pose

Der er flere oplysninger på www.hp.eu/calculators
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger
med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

4AA4-0713DAE. April 2012

