Calculadora Financeira HP 12c Platinum
Com um desempenho comprovado e fiável, a HP 12c apresenta uma
configuração de fácil utilização, um visor LCD de uma linha e uma eficaz
entrada de dados RPN. Calcule facilmente pagamentos de prestações, taxas de
juro e conversões, desvios padrão, percentagens, TVM, NPV, IRR, fluxos de
caixa, títulos, entre outros. Mais de 120 funções integradas.

Funcionali. Personalização

Funcionalidades Estatísticas/Matemáticas

Programação através das teclas Capacidade de memória: 399

Análise estatística cumulativa Desvio padrão, média, média

passos

ponderada Regressão linear Coeficiente de correlação, previsão

Gestão de Hora e Data

Total, Σx, Σx2, Σy, Σy2, Σxy +, -, x, %, ÷, 1/x, ±, LN, ex, n!

Aritmética de data

Ideal para
Imobiliário, finanças, contabilidade, economia e
empresas.

O Desempenho Comprovado e Fiável
Funcionalidades Empresariais/Financeiras Funcionalidades
Estatísticas/Matemáticas, Gestão de Hora e Data e
Funcionalidades de Personalização, 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
Funcionalidades Empresariais/Financeiras
TVM (empréstimos, poupanças e leasing) Amortização Preço e
rendimento de títulos até à maturidade Análise de fluxo de caixa
NPV, IRR Memória até 20 fluxos de caixa Métodos de
depreciação SL, DB, SOYD alteração %, % do total

ESPECIFICAÇÕES
Referência

F2231AA

Processador e Ecrã
Ecrã

1 linha x 10 caracteres; 10 x 7-segmento, linha única, contraste ajustável

Tipo de ecrã

LCD

Lógica de sistema e Teclado
Lógica do sistema de entrada

RPN; Algébrica

Menus/Comandos

Não

Teclado

Numérica

Funções

Funções avançadas

+, -, /, *, Neg, 1/X, Ln, 10x, e, Quadrado, Raiz quadrada, Potência, %, Cálculos %, Arredondamento, Fracções e números inteiros

Memória

Registos da memória

20

Energia e Bateria

Cabo de alimentação

1 pilha CR2032; Duração da pilha: 2 anos (quando utilizada 1 hora/dia)

Desligar protecção de memória

Sim

Conformidade e Aprovação de exame
Melhor utilização para

Imobiliário; Operações Bancárias; Finanças; Estudos Empresariais; Contabilidade

Dimensões e peso
Peso

116 g , com pilhas

Dimensões

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

Itens incluídos

Conteúdo da embalagem

Calculadora, pilhas, manual do utilizador, bolsa de protecção de qualidade

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