HP 17bII+ financieel-zakelijke
rekenmachine
Voor studenten en professionals in vastgoed, financiële sector, accountancy en
bedrijfsleven. De HP 17bII+ financiële rekenmachine is krachtig en
gebruiksvriendelijk. Snel betalingen voor leningen, rentepercentages en
conversies, standaarddeviatie, percentages, TVM, NPV, IRR, cashflows,
obligaties en meer berekenen. Voorzien van 28 KB gebruikersgeheugen, ruim
250 functies, RPN en algebraïsche datainvoer, klok, afspraken, agenda, HP
Solve applicatie, menu's, aanwijzingen en meldingen.

De krachtige performer
Zakelijke/financiële functies, statistische/wiskundige functies,
datum- en tijdbeheer, functies aanpassen.
Modus selecteren
Aantrekkelijk 1-regelig LCD-display voor 10 tekens; zakelijke
functies onder handbereik; ideale combinatie van statistische,
zakelijke en wiskundige functies; resultaten zijn goed afleesbaar
op het display, zelfs onder een hoek
Ideaal voor
Vastgoed, financiële, boekhoudkundige, economische en zakelijke
toepassingen

Financiële/zakelijke functies
TVM (lenen, sparen, leasen) Amortisatie Lijst-gebaseerde
cashflowanalyse Valutaconversies Cashflowfuncties: IRR,
NPV, NFV en NUS Printen met infraroodprinter (hp 82240)
Obligatieprijs en rendement Afschrijvingsmethoden: SL,
DB, SOYD en ACRS Rentepercentage conversies
Percentageberekening: %CHG, %TOTL, MU%P, MU%C
Datum- en tijdbeheer
Klok, agenda, afspraken en wekker Datum berekenen
(15-10-1582~31-12-9999) Getallenlijsten, bewerken,
sorteren, opslaan

Speciale kenmerken
HP's grote, hoekige kliktoetsen voorkomen ongewenste
toetsaanslagen 2-regelig LCD-display voor 22 tekens met instelbaar
contrast Automatisch uitschakelen na 10 minuten

SPECIFICATIES
Bestelnr.

F2234A

Processor en scherm
Scherm

2 regels x 22 tekens, 131 x 6 dotmatrix + indicatoren; LCD met instelbaar contrast

Type scherm

LCD

Systeemlogica en toetsenbord
Invoersysteemlogica

RPN; Algebraïsch

Menu's/aanwijzingen

Ja

Toetsenbord

Numeriek

Voeding en batterij
Voeding

2 CR2032 batterijen

Geheugenbescherming bij uitschakeling

Ja

Compliance en examengoedkeuring
Ideaal voor

Onroerend goed; Boekhouden; Bankwezen; Financiën; Bedrijfskunde

Afmetingen en gewicht
Gewicht

110 gr

Afmetingen

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

Inbegrepen componenten
Meegeleverd in de doos

Rekenmachine, batterijen, gebruikershandleiding, luxe hoes

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.eu/calculators
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