HP 12c Platinum financiële rekenmachine
De beproefde HP 12c heeft een handige indeling, een eenregelig LCD-display en
efficiënte RPN datainvoer. Gemakkelijk betalingen voor leningen,
rentepercentages en conversies, standaarddeviatie, percentages, TVM, NPV, IRR,
cashflows, obligaties en meer berekenen. Meer dan 120 ingebouwde functies.

Functies aanpassen
Toetsaanslagen programmeren Geheugencapaciteit: 399 stappen
Datum- en tijdbeheer

Ideaal voor
Vastgoed, financiële, boekhoudkundige, economische en
zakelijke toepassingen

Datum berekenen
De beproefde performer
Zakelijke/financiële functies, statistische/wiskundige functies,
datum- en tijdbeheer, functies aanpassen, aantrekkelijk eenregelig
LCD-display voor 10 tekens, Zakelijke functies selecteren met een
vingertop, Ideale combinatie van statistische, zakelijke en
wiskundige functies, Resultaten zijn goed afleesbaar op het
display, zelfs onder een hoek
Zakelijke/financiële functies
TVM (lenen, sparen, leasen) Amortisatie Obligatieprijzen en
eindwaarde Cashflowanalyse NPV, IRR Geheugen voor 20
cashflows SL, DB, SOYD afschrijvingsmethoden % wijzigen, % van
totaal
Statistische/wiskundige functies
Cumulatieve statistische analisten Std. deviatie, mean, gewogen
gemiddelde Lineaire regressie voorspelling, correlatiecoëfficiënt
Totaal, Σx, Σx2, Σy, Σy2, Σxy +, -, x, %, ÷, 1/x, ±, LN, ex, n!

SPECIFICATIES
Bestelnr.

F2231AA

Processor en scherm
Scherm

1 regel x 10 tekens; 10 x 7 segmenten, één regel, instelbaar contrast

Type scherm

LCD

Systeemlogica en toetsenbord
Invoersysteemlogica

RPN; Algebraïsch

Menu's/aanwijzingen

Nee

Toetsenbord

Numeriek

Functies

Geavanceerde functies

+, -, /, *, Neg, 1/X, Ln, 10x, e, kwadraat, vierkantswortels, macht, %, % berekeningen, afronding, breuken en deel van geheel getal

Geheugen

Geheugenregisters

20

Voeding en batterij
Voeding

1 CR2032 batterij; Levensduur batterij: 2 jaar (bij dagelijks 1 uur gebruik)

Geheugenbescherming bij uitschakeling

Ja

Compliance en examengoedkeuring
Ideaal voor

Onroerend goed; Bankwezen; Financiën; Bedrijfskunde; Boekhouden

Afmetingen en gewicht
Gewicht

116 gr , met batterijen

Afmetingen

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

Inbegrepen componenten
Meegeleverd in de doos

Rekenmachine, batterijen, gebruikershandleiding, luxe beschermhoes

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