HP 12c Platinum -talouslaskin
Ajan myötä tehonsa osoittaneessa HP 12c -laskimessa on käyttöä helpottavat
asettelu, yksirivinen nestekidenäyttö ja tehokas RPN-tietosyöttö. Laske helposti
lainan maksuerät, korkoprosentit ja -muunnokset, vakiopoikkeamat,
prosenttilaskelmat, TVM, NPV, IRR, kassavirrat, obligaatiot ja paljon muuta. Yli
120 käyttövalmista toimintoa.

Mukautettavat toiminnot

Tilasto- ja matematiikkaominaisuudet

Näppäinten ohjelmointi Muistikapasiteetti: 399 vaihetta

Kumulatiivinen tilastollinen analyysi Vakiopoikkeama, keskiarvo,

Ajanhallinta

painotettu keskiarvo Lineaarinen regressio ennusteet, korrelaatio
kerroin Kokonaissumma, Σx, Σx2, Σy, Σy2, Σxy +, -, x, %, ÷, 1/x,

Päivämäärä aritmeettinen

±, LN, ex, n!

Ajan myötä tehonsa osoittanut
Yritys- ja taloustoiminnot Tilasto- ja matematiikkatoiminnot,
Ajanhallinta ja mukautettavat toiminnot, Näyttävä yhden rivin x 10
merkin nestekidenäyttö, Liiketoiminnan funktiot ulottuvillasi,

Sopii seuraaviin
Kiinteistönvälitys, rahoitusala, kirjanpito, talous ja
liiketoiminta.

Käyttökelpoinen yhdistelmä tilastoja, liiketoiminta- ja matemaattisia
funktioita, Tulokset erottuvat näytöltä selkeinä, jopa viistosta
katsottuna
Perustoiminnot yritys- ja talouslaskentaan
TVM (lainat, säästöt ja vuokrat) Lyhennys Obligaation hinta ja
tuotto erääntymiseen mennessä Kassavirta-analyysi NPV, IRR
Muistia 20 kassavirtaan Arvonvähennysmenetelmät: SL, DB, SOYD
prosenttimuunnos, prosentit kokonaisuudesta

TEKNISET TIEDOT
Osanumero

F2231AA

Prosessori ja näyttö
Näyttö

1 rivi x 10 merkkiä; 10 x 7 segmenttiä, yksi rivi, säädettävä kontrasti

Näyttötyyppi

Nestekidenäyttö

Järjestelmälogiikka ja näppäimistö
Syöttöjärjestelmän logiikka

RPN; Algebra

Valikot ja kehotteet

Ei

Näppäimistö

numeerinen

Toiminnot

Kehittyneet ominaisuudet

+, -, /, *, Neg, 1/X, Ln, 10x, e, neliö, neliöjuuret, teho, %, prosenttilaskut, pyöristäminen, murtoluvut ja kokonaisluvun murto-osat

Muisti

Muistirekisterit

20

Virta ja akku
Virtalähde

1 CR2032-paristo; Paristojen käyttöikä: 2 vuotta (kun käytössä 1 h päivässä)

Muistisuojauksen teho

Kyllä

Yhteensopivuus- ja koehyväksyntä
Paras käyttötarkoitus:

Kiinteistönvälitys; Pankkitoiminta; Rahoitus; Liiketalous; Kirjanpito

Mitat ja paino
Paino

116 g , ja paristot

Mitat

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

Sisältö

Pakkauksen sisältö

Laskin, paristot, käyttöopas, luksussuojapussi
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