HP 17bII+ økonomisk
forretningskalkulator
For studenter og yrkesutøvere innen eiendomsmegling, finans, regnskap og
forretningsliv. HP 17bII+ økonomisk kalkulator er både kraftig og enkel å bruke.
Du kan raskt beregne låneavdrag, renter og omregninger, standardavvik,
prosent, TVM, NPV, IRR, kontantstrømmer, obligasjoner med mer. Har 28 kB
med brukerminne, over 250 funksjoner, RPN- og algebraisk inntasting, klokke,
avtaler, kalender, HP Solve-program, menytekster og meldinger.

Leverer gode prestasjoner
Forretnings-/økonomiske funksjoner, statistiske/matematiske
funksjoner, tidsplanlegger og tilpassingsfunksjoner.
Valg av modus
Attraktiv LCD-skjerm med én linje på 10 tegn; ha
forretningsfunksjonene like for hånden; god blanding av statistiske,
forretnings- og matematiske funksjoner; les skjermresultatene enkelt,
også i vinkel
Ideell til
Eiendomsmegling, finans, regnskap, økonomi og kontorarbeid.
Spesielle designfunksjoner

Økonomiske/forretningsfunksjoner
TVM (lån, sparing og leasing) Amortisering Listebasert,
kontantstrømanalyse Valutaomregning Likviditetsfunksjoner:
IRR, NPV, NFV og NUS Utskriftstabell med infrarød skriver
(hp 82240) Obligasjonspris og -utbytte
Avskrivningsmetoder: SL, DB, SOYD og ACRS
Renteomregning Prosentregning: %CHG, %TOTL, MU%P,
MU%C
Tidsplanlegging
Klokke, kalender, avtaler og alarm Datoaritmetikk
(1582.10.15~9999.12.31) Tall-lister, rediger, sorter, lagre

HPs store, vinklede taster med klikkfunksjon reduserer antall
uønskede tastetrykk LCD-skjerm med 2 linjer á 22 tegn og
regulerbar kontrast Slås automatisk AV etter 10 minutter

SPESIFIKASJONER
Artikkelnummer

F2234A

Prosessor og skjerm
Skjerm

2 linjer x 22 tegn, 131 x 6 punktmatrise + indikatorer; LCD med regulerbar kontrast

Skjermtype

LCD

Systemlogikk og tastatur
Inngangssystemlogikk

RPN; Algebraisk

Menyer/ledetekster

Ja

Tastatur

Numerisk

Strøm og batteri
Strømforsyning

2 stk CR2032-batterier

Minnebeskyttelse ved avslåing

Ja

Samsvar og eksamensgodkjennelse
Brukes best til

Eiendomsmegling; Regnskap; Bankvesen; Finans; Bedriftsøkonomiske studier

Mål og vekt
Vekt

110 g

Mål

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

Hva er inkludert
Innhold i esken

Kalkulator, batterier, brukerhåndbok, oppbevaringspose

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