HP 10bII -talouslaskin
Kiinteistönvälityksen, rahoitusalan, kirjanpidon ja liiketoiminnan ammattilaisille
ja opiskelijoille. HP 17bII+ -talouslaskin on sekä tehokas että helppokäyttöinen.
Laske nopeasti lainan maksuerät, korkoprosentit ja -muunnokset,
vakiopoikkeamat, prosenttilaskelmat, TVM, NPV, IRR, kassavirrat, obligaatiot ja
paljon muuta. 28 kt:n muisti, yli 250 toimintoa, RPN- ja algebra-tietosyöttö,
kello, tapaamiset, kalenteri, HP Solve -sovellus, valikot, ilmoitukset ja viestit.

Tehopakkaus
Liiketoiminta-/taloustoiminnot, tilastolliset ja matemaattiset
toiminnot, ajanhallinta ja mukautustoiminnot.
Tilanvalinta
Yksirivinen 10 merkin nestekidenäyttö liiketoiminnan funktiot
ulottuvillasi; käyttökelpoinen yhdistelmä tilastoja, liiketoiminta- ja
matemaattisia funktioita; tulokset erottuvat näytöltä selkeinä, jopa
viistosta katsottuna
Sopii seuraaviin
Kiinteistönvälitys, rahoitusala, kirjanpito, talous ja liiketoiminta.
Erityistoiminnot suunnitteluun
HP:n suuret, viistotetut, napsautettavat näppäimet vähentävät

Liiketoiminta-/taloustoiminnot
TVM (lainat, säästöt ja vuokrat) Lyhennys
Luettelopohjainen, kassavirta-analyysi Valuuttamuunnokset
Kassavirtatoiminnot: IRR, NPV, NFV ja NUS Tulosta
taulukko infrapunatulostimella (hp 82240) Obligaation
hinta ja tuotto Arvonvähennysmenetelmät: SL, DB, SOYD ja
ACRS Korkoprosenttien muunnokset Prosenttilaskenta:
%CHG, %TOTL, MU%P, MU%C
Ajan- ja tiedonhallinta
Kello, kalenteri, tapaamiset ja hälytys Päivämäärä
aritmeettinen (1582,10.15~9999,12.31) Numeroiden
luettelointi, muokkaaminen, järjestely ja tallennus

virhepainalluksia 2 riviä x 22 merkkiä säädettävä kontrasti
Nestekidenäyttö Automaattinen virrankatkaisu 10 minuutin jälkeen

TEKNISET TIEDOT
Osanumero

F2234A

Prosessori ja näyttö
Näyttö

2 riviä x 22 merkkiä, 131 x 6 pistematriisi + ilmaisimet; Nestekidenäyttö ja säädettävä kontrasti

Näyttötyyppi

Nestekidenäyttö

Järjestelmälogiikka ja näppäimistö
Syöttöjärjestelmän logiikka

RPN; Algebra

Valikot ja kehotteet

Kyllä

Näppäimistö

numeerinen

Virta ja akku
Virtalähde

2 x CR2032-paristoa

Muistisuojauksen teho

Kyllä

Yhteensopivuus- ja koehyväksyntä
Paras käyttötarkoitus:

Kiinteistönvälitys; Kirjanpito; Pankkitoiminta; Rahoitus; Liiketalous

Mitat ja paino
Paino

110 g

Mitat

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

Sisältö

Pakkauksen sisältö

Laskin, paristot, käyttöopas, luksuspussi

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.eu/calculators
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