HP 12c Platinum økonomisk kalkulator
HP 12c, som har prestert godt over tid, har en brukervennlig utforming med
énlinjes LCD-skjerm og effektiv RPN-inntasting. Du kan enkelt beregne
låneavdrag, renter og omregninger, standardavvik, prosent, TVM, NPV, IRR,
kontantstrømmer, obligasjoner med mer. Mer enn 120 innebygde funksjoner.

Tilpassingsfunksjoner

Ideell til
Eiendomsmegling, finans, regnskap, økonomi og
kontorarbeid.

Tastetrykkprogrammering Minnekapasitet: 399 trinn
Tidsplanlegging
Datoaritmetikk
Presterer godt over tid
Forretnings-/økonomiske funksjoner, statistiske/matematiske
funksjoner, tidsplanlegger og tilpassingsfunksjoner, 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
Forretnings-/økonomiske funksjoner
TVM (lån, sparing og leasing) Amortisering Obligasjonspris og
-utbytte til innløsning Kontantstrømanalyse NPV, IRR Minne for
opptil 20 kontantstrømmer SL-, DB-, SOYD-avskrivningsmetoder
%-endring, % av total
Statistiske/matematiske funksjoner
Kumulativ statistisk analyse Standardavvik, middelverdi, vektet
middelverdi Lineær regresjon Prognoser, korrelasjonskoeffisient
Sum, Σx, Σx2, Σy, Σy2, Σxy +, -, x, %, ÷, 1/x, ±, LN, ex, n!

SPESIFIKASJONER
Artikkelnummer

F2231AA

Prosessor og skjerm
Skjerm

1 linje x 10 tegn; 10 x 7-segment, én linje, regulerbar kontrast

Skjermtype

LCD

Systemlogikk og tastatur
Inngangssystemlogikk

RPN; Algebraisk

Menyer/ledetekster

Nei

Tastatur

Numerisk

Funksjoner

Avanserte funksjoner

+, -, /, *, Neg, 1/X, Ln, 10x, e, kvadrat, kvadratrot, potens, %, %-beregninger, avrunding, brøk og heltallsdel

Minne

Minneregistere

20

Strøm og batteri
Strømforsyning

1 CR2032-batteri; Batteridriftstid: 2 år (ved 1 times bruk per dag)

Minnebeskyttelse ved avslåing

Ja

Samsvar og eksamensgodkjennelse
Brukes best til

Eiendomsmegling; Bankvesen; Finans; Bedriftsøkonomiske studier; Regnskap

Mål og vekt
Vekt

116 g , med batterier

Mål

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

Hva er inkludert
Innhold i esken

Kalkulator, batterier, brukerhåndbok, beskyttende oppbevaringspose

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