HP 50g grafisk kalkulator

Den beste grafiske kalkulatoren for oppmåling, ingeniørarbeid og
yrkesutøvere og studenter innen matematikk og realfag har blitt enda bedre.
Den nye HP 50g grafisk kalkulator har et SD-kortspor med
formateringsfunksjoner, RPN-, algebraisk og Textbook-inntasting, den største
skjermen med høy kontrast og mer utnyttbar plass enn noen gang,
seriellport- og USB-tilkobling. Dessuten HP Solve, strukturert programmering
og CAS (Computer Algebra System). Du får også trygghet gjennom å ha HPs
prisbelønte kundestøtte tilgjengelig døgnet rundt.

Hele 2,5 MB samlet minne – 512 kB RAM pluss 2 MB flash-ROM
for å utføre fremtidige oppgraderinger

Utfør sammensatte aritmetiske og analysefunksjoner enkelt
med det avanserte CAS (Computer Algebra System)

Likningsbibliotek og 2300+ innebygde funksjoner – ideell for både
yrkesutøvere og studenter
GRATIS USB-tilkoblingssett med USB-kabel, tilkoblingsprogramvare
og pose inkludert
Velg RPN-, Textbook- eller algebraisk inntasting og tilpass data
med fire skriftstørrelser og stiler
Forbedret HP-tastgruppe med omdefinerbare tastatur- og
menytaster for å redusere inntastingsfeil

Med HP Solve-programmet kan du skrive inn og lagre en
likning som kan brukes til å løse alle variabler

SPESIFIKASJONER
Artikkelnummer

F2229AA

Prosessor og skjerm
Skjerm

Reguler kontrast, 9 linjer x 33 tegn + 2-linjers hode + 1-linjes meny, 131 x 80 piksler

Skjermtype

LCD

Systemlogikk og tastatur
Inngangssystemlogikk

RPN; Algebra; Textbook

Menyer/ledetekster

Ja

Tastatur

Alfanumerisk

Funksjoner

Avanserte funksjoner

+, -, x, ÷, ?, 1/x, +/-, In, ex, x?y; yx, LOG, 10x, x2, %, ? , n!; Brøk; Grader-, radianer- eller GRAD-modus; Trigonometriske funksjoner/inverse;
Hyperbolske/inverse; HP Solve-program (rot-finner); Numerisk integrasjon; Symbolsk integrasjon; Numerisk differensiering; Symbolsk differensiering;
Komplekse tall-funksjoner; Polynomisk rot-finner, Taylorserier; Absolutt verdi, avrunding; Heltall og brøkdel av tall; Modulo-funksjon, gulv, tak;
CAS-system

Strøm og batteri
Strømforsyning

AAA x 4 + CR2032

Minnebeskyttelse ved avslåing

Ja

Samsvar og eksamensgodkjennelse
Brukes best til

Ingeniørarbeid; Databehandlingsfag; Oppmåling; Trigonometri; Statistikk; Geometri; Biologi; Kjemi; Fysikk

Mål og vekt
Vekt

196 g

Mål

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

Hva er inkludert
Innhold i esken

Kalkulator, batterier, brukerhåndbok, pose, USB-kabel og CD med tilkoblingsprogramvare og avansert brukerhåndbok

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.eu/calculators
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