HP 12c Platinum finanslommeregner
HP 12c, en arbejdshest, der har bevist sit værd, har et brugevenligt layout,
LCD-display med én linje samt effektiv dataindtastning i omvendt polsk notation.
Beregn nemt betaling af lån, rentesatser og -konverteringer, standardafvigelse,
procent, TVM, NPV, IRR, cash flows, obligationer mv. Mere end 120 indbyggede
funktioner.

Tilpasning af funktioner

Ideelt til
Fast ejendom, finans, regnskab, økonomi og forretning.

Programmering af tastanslag: 399 trin
Styring af tid og dato
Datoaritmetik
Arbejdshesten, der har bevist sit værd
Forretningsmæssige/finansielle funktioner, statistiske/matematiske
funktioner, styring af tid og klokkeslæt og tilpasning af funktioner,
flot LCD-display med 1 linje x 10 tegn, hav forretningsfunktioner
lige ved hånden, godt miks af statistiske, forretningsmæssige og
matematiske funktioner, nem aflæsning af display, også fra siden
Forretningsmæssige/finansielle funktioner
Lån, opsparing og leasing, amortisering , obligationspris og
effektiv rente, cash flow-analyse, NPV, IRR, hukommelse til op til 20
cash flows SL, DB, SOYD afskrivningsmetoder, ændring i %, % af
total
Statistiske/matematiske funktioner
Kumulativ statistisk analyse, standardafvigelse, middelværdi,
vægtet middelværdi, lineær regression, prognose,
korrealationskoefficient, total, Σx, Σx2, Σy, Σy2, Σxy +, -, x, %, ÷,
1/x, ±, LN, ex, n!

SPECIFIKATIONER
Produktnummer

F2231AA

Processor og skærm
Skærm

1 linje x 10 tegn; 10 x 7-segment, enkelt linje, justerbar kontrast

Skærmtype

LCD

Systemlogik og tastatur
Indtastningslogik

Omvendt polsk notation; Algebraisk

Menuer/meddelelser

Nej

Tastatur

Numerisk

Funktioner

Avancerede funktioner

+, -, /, *, Neg, 1/X, Ln, 10x, e, anden potens, kvadratrod, potens, %, %-beregninger, afrunding, brøk og heltal

RAM

Hukommelsesregistre

20

Strøm og batteri
Strømforsyning

1 CR2032-batteri; Batteritid: 2 år (ved brug 1 time pr. dag)

Slukning, hukommelsesbeskyttelse

Ja

Overholdelse og eksamineringsgodkendelse
Bedst til

Fast ejendom; Bankvæsen; Finans; Erhvervsuddannelser; Regnskab

Mål og vægt
Vægt

116 g , med batterier

Mål

7,9 cm x 1,5 cm x 12,9 cm

Indhold

Kassens indhold

Lommeregner, batterier, brugervejledning, premium pose
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