HP EasyCalc 100

Esta calculadora simples é ideal para matemática básica e cálculos do
quotidiano. Adicione, subtraia, multiplique e divida com botões grandes e
confortáveis. Apenas as teclas para funções de matemática básica, de fácil
compreensão. É pequena e fácil de transportar numa mochila, pasta ou
mala. É brilhante e atractiva para a sala de aulas, casa ou escritório.
Alimentação solar inteligente com uma pilha de reserva e desliga
automaticamente.

Adicione, subtraia, multiplique e divida – tudo aquilo de que
necessita
Percentagem, raiz quadrada e funções de memória para cálculos
mais complicados
Adapta-se perfeitamente na mochila, pasta ou mala
Tem precisamente o tamanho certo
Amplo visor de 12 dígitos

Alimentação solar, pilha de reserva e desligar automático
Lendária herança da HP em termos de rigor e fiabilidade

ESPECIFICAÇÕES
Referência

F2239AA

Processador e Ecrã
Ecrã

12 dígitos; Tamanho dos dígitos: 12 x 3,1 mm; Área: 56,6 x 16,3 mm

Tipo de ecrã

LCD

Lógica de sistema e Teclado
Lógica do sistema de entrada

Algébrica

Menus/Comandos

Não

Teclado

Numérica

Funções

Funções avançadas

Mudança de sinal, +, ÷, –, x, =, raiz quadrada, %

Memória

Registos da memória

1

Energia e Bateria

Cabo de alimentação

Solar com pilha de reserva; Duração da pilha: 2 anos (quando utilizada 1 hora/dia)

Conformidade e Aprovação de exame
Melhor utilização para

Matemática Geral

Dimensões e peso
Peso

82 g

Dimensões

73 x 17 x 135 mm

Itens incluídos

Conteúdo da embalagem

Calculadora, pilhas, manual do utilizador

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