HP:n graafinen 50g-laskin

Graafinen laskin tutkimusten tekoon, teknisiin laskelmiin, matemaattisen
alan ja tieteiden ammattilaisille sekä opiskelijoille. Uusi HP:n 50 gramman
graafisessa laskimessa on SD.korttipaikka ja muotoilufunktiot, RPN~,
Algebra- ja oppikirjatoiminto, suurikontrastinen ja ennätyksellisen
suurikokoinen näyttö, sarjaportti ja USB-yhteys. Lisäksi HP Solve,
rakenteellinen ohjelmointi ja Computer Algebra System (CAS) -järjestelmä.
Saat myös mielenrauhan HP:n 24 tunnin tukipalveluilla joka päivä.

Suuri 2,5 Mt:n kokonaismuisti—512 kt:n RAM-muisti ja 2 Mt:n
flash-ROM tulevia päivityksiä varten

Suorita monimutkaisia aritmeettisia ja laskentafunktioita
Computer Algebra System (CAS) -järjestelmän ansiosta

Laskentakirjasto ja 2300+ funktiota–sopii sekä ammattikäyttöön
että opiskelijoille
ILMAINEN USB-yhdistyssarja, sis. USB-kaapelin, yhteysohjelmiston
ja pussin
Valitse RPN, oppikirja ja algebra ja mukauta tietoja neljässä
fonttikoossa ja -tyylissä
Paranneltu HP-näppäimistö ja uudelleen määritettävät valikko- ja
muut näppäimet vähentävät näppäilyvirheitä

HP Solve -sovelluksessa voit kirjoittaa ja tallentaa yhtälön ja
käyttää sitä variaabelien ratkaisemiseen

TEKNISET TIEDOT
Osanumero

F2229AA

Prosessori ja näyttö
Näyttö

Säädettävä kontrasti, 9 riviä x 33 merkkiä + 2-rivinen otsikko + 1-rivinen valikko, 131 x 80 pikseliä

Näyttötyyppi

Nestekidenäyttö

Järjestelmälogiikka ja näppäimistö
Syöttöjärjestelmän logiikka

RPN; Algebra; Oppikirja

Valikot ja kehotteet

Kyllä

Näppäimistö

aakkosnumeerinen

Toiminnot

Kehittyneet ominaisuudet

+, -, x, ÷, ?, 1/x, +/-, In, ex, x?y; yx, LOG, 10x, x2, %, ? , n!; Murtoluvut; Aste-, radiaani- tai gradienttitila; Triginimetriset funktiot ja käänteisfunktiot;
Hyperbolat/käänteiset; HP Solve -sovellus (juuren selvittäminen); Numeerinen integrointi; Symbolinen integrointi; Numeerinen differentiaalilaskenta;
Symbolinen differentiaalilaskenta; Moninkertaiset funktiot; Monijäsenisen juuren selvittäminen, Taylorin sarja; Absoluuttinen arvo, pyöristys;
Kokonaisluku ja luvun murto-osat; Modulo-funktio, lattia, katto; CAS-järjestelmä

Virta ja akku
Virtalähde

AAA x 4 + CR2032

Muistisuojauksen teho

Kyllä

Yhteensopivuus- ja koehyväksyntä
Paras käyttötarkoitus:

Insinööritoimistot; Tietojenkäsittelytiede; Tutkimukset; Trigonometria; Tilastot; Geometria; Biologia; Kemia; Fysiikka

Mitat ja paino
Paino

196 g

Mitat

8,8 x 2,5 x 18,4 cm

Sisältö

Pakkauksen sisältö

Laskin, paristot, käyttöopas, pussi, USB-kaapeli ja yhteysohjelmisto ja kokeneen käyttäjän oppaan sisältävä CD-levy
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