HP OfficeCalc 300

Embeleze a sua secretária ou balcão com a inteligente e elegante
calculadora HP OfficeCalc 300. Ajuste a inclinação do amplo ecrã de 14
dígitos para visualizar o seu trabalho de uma forma fácil e confortável.
Poupe tempo utilizando a inovadora função "Verificar e Corrigir" e outras
funcionalidades importantes, como taxas e percentagens. Tudo isto num
design com estilo, que proporciona eficiência energética e melhora o seu
espaço de trabalho. E com a garantia do nome HP.

Todas as funções de que necessita para cálculos rápidos e fáceis
na sua secretária ou balcão
Amplo ecrã de 14 dígitos com inclinação ajustável para uma
visualização confortável
O estilo elegante destaca-a
A função "Verificar e Corrigir" poupa tempo
Alimentação solar e a pilhas

Desligar automático
Lendária herança da HP em termos de rigor e fiabilidade

ESPECIFICAÇÕES
Referência

F2238AA

Processador e Ecrã
Ecrã

14 dígitos + comandos; Tamanho dos dígitos do LCD: 5,2 x 15 mm; Área: 116 x 24 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)

Dimensões e peso
Peso

180 g

Dimensões

158 x 19,5 x 156 mm

Itens incluídos

Conteúdo da embalagem

Calculadora com pilhas e manual do utilizador

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