Calculadora empresarial financeira HP
17bII+
Para estudantes e profissionais do sector imobiliário, financeiro, contabilidade e
empresas. A calculadora financeira HP 17bII+ é poderosa e de fácil utilização.
Calcule rapidamente pagamentos de prestações, taxas de juro e conversões,
desvios padrão, percentagens, TVM, NPV, IRR, fluxos de caixa, títulos, entre
outros. Com memória de utilizador de 28 KB, mais de 250 funções, Entrada de
dados RPN e Algébrica, relógio, marcações, calendário, aplicação HP solve,
mensagens e comandos de menu.

O Desempenho Poderoso
Funcionalidades Empresariais/Financeiras, Funcionalidades
Estatísticas/Matemáticas, Gestão de Hora e Data e
Funcionalidades de Personalização.
Modo Selecção
Visor LCD atractivo de uma linha x 10 caracteres; seleccione
funções empresariais com a ponta dos dedos; excelente
combinação de funções estatísticas, empresariais e matemáticas;
leia facilmente os resultados no visor, mesmo a um ângulo
Ideal para
Imobiliário, finanças, contabilidade, economia e empresas.
Funcionalidades Design Especiais
As teclas grandes, em ângulo, tipo clique da HP permitem-lhe

Funcionalidades financeiras/empresariais
TVM (empréstimos, poupanças e leasing) Amortização
Análise de fluxo de caixa baseado em lista Conversões de
moeda Funções de fluxo de caixa: IRR, NPV, NFV e NUS
Impressão de tabelas com impressora por infravermelhos
(hp 82240) Preço e rendimento de títulos Métodos de
depreciação: SL, DB, SOYD e ACRS Conversões de taxas
de juro Cálculo de percentagem: %CHG, %TOTL, MU%P,
MU%C
Gestão de hora e data
Relógio, calendário, marcações e alarme Aritmética de
data (1582.10.15~9999,12.31) Listas de números, edita,
ordena, guarda

minimizar toques indesejáveis nas teclas Visor LCD de contraste
ajustável com 2 linhas x 22 caracteres Desligar automático, após
10 minutos

ESPECIFICAÇÕES
Referência

F2234A

Processador e Ecrã
Ecrã

2 linhas x 22 caracteres, 131 x 6 matriz de pontos + indicadores; LCD com contraste ajustável

Tipo de ecrã

LCD

Lógica de sistema e Teclado
Lógica do sistema de entrada

RPN; Algébrica

Menus/Comandos

Sim

Teclado

Numérica

Energia e Bateria

Cabo de alimentação

2 x pilhas CR2032

Desligar protecção de memória

Sim

Conformidade e Aprovação de exame
Melhor utilização para

Imobiliário; Contabilidade; Operações Bancárias; Finanças; Estudos Empresariais

Dimensões e peso
Peso

110 g

Dimensões

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

Itens incluídos

Conteúdo da embalagem

Calculadora, pilhas, manual do utilizador, bolsa de qualidade

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