HP 50g grafische rekenmachine

De ultieme grafische rekenmachine voor landmeters, technici, wiskundigen
en wetenschappers en studenten is nu nog beter. De nieuwe HP 50g
grafische rekenmachine bevat een SD-kaartslot met formatteerfuncties,
RPN~, algebraïsche en tekst datainvoer, het grootste contrastrijke scherm
met meer bruikbare ruimte dan ooit, een seriële poort en USB-aansluiting.
Plus HP Solve, gestructureerde programmering en Computer Algebra System
(CAS). U beschikt 24 uur per dag over betrouwbare, bekroonde HP support.

Groot totaal geheugen van 2,5 MB: 512 KB RAM plus 2 MB
flash-ROM voor toekomstige upgrades

Gemakkelijk complexe rekenkundige en calculus functies
uitvoeren met geavanceerd Computer Algebra System
(CAS)

Vergelijkingenbibliotheek en ruim 2300 ingebouwde functies:
ideaal voor professionals en studenten
GRATIS USB-aansluitkit met USB-kabel, verbindingssoftware en
hoes
Bij RPN, tekst en algebraïsche invoer kunnen data worden
opgemaakt in vier lettergrootten en stijlen
Verbeterd HP toetsenbord met definieerbare toetsenbord- en
menutoetsen voor minder invoerfouten

HP Solve applicatie om een vergelijking in te typen, op te
slaan en deze daarna met elke variabele op te lossen

SPECIFICATIES
Bestelnr.

F2229AA

Processor en scherm
Scherm

Instelbaar contrast, 9 regels x 33 tekens + 2-regelige kop + 1-regelig menu, 131 x 80 pixels

Type scherm

LCD

Systeemlogica en toetsenbord
Invoersysteemlogica

RPN; Algebraïsch; Tekst

Menu's/aanwijzingen

Ja

Toetsenbord

Alfanumeriek

Functies

Geavanceerde functies

+, -, x, ÷, ?, 1/x, +/-, In, ex, x?y; yx, LOG, 10x, x2, %, ? , n!; Breuken; Graden, radialen of grads-modus; Trigonometrische/inverse functies;
Hyperbolische/inverse functies; HP Solve applicatie (worteltrekken); Numerieke integratie; Symbolische integratie; Numerieke differentiatie;
Symbolische differentiatie; Complexe getallen functies; Polynoom worteltrekken, Taylor-serie; Absolute waarde, afronding; Geheel getal en decimaal
gedeelte van getal; Modulus functie, vloer, plafond; CAS-systeem

Voeding en batterij
Voeding

AAA x 4 + CR2032

Geheugenbescherming bij uitschakeling

Ja

Compliance en examengoedkeuring
Ideaal voor

Techniek; Computerwetenschap; Landmeetkunde; Trigonometrie; Statistiek; Geometrie; Biologie; Chemie; Fysica

Afmetingen en gewicht
Gewicht

196 gr

Afmetingen

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

Inbegrepen componenten
Meegeleverd in de doos

Rekenmachine, batterijen, gebruikershandleiding, hoes, USB-kabel en cd met verbindingssoftware en geavanceerde gebruikershandleiding

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.eu/calculators
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