Calculadora Gráfica HP 50g

A calculadora gráfica mais avançada para profissionais das áreas da
topografia, engenharia, matemática e ciências e estudantes é ainda melhor.
A nova calculadora gráfica HP 50g possui uma ranhura para cartão SD com
funções de formatação, entrada de dados RPN, Algébrica e Texto, o mais
amplo ecrã de contraste elevado com mais espaço utilizável, USB e porta
série e conectividade. Também com HP Solve, programação estruturada e
Sistema de Álgebra Computorizado (CAS). Obtém igualmente a garantia da
assistência premiada da HP, 24 horas por dia.

2,5 MB de memória total—512 KB RAM e 2 MB de flash ROM
para futuras actualizações

Execute facilmente funções de cálculo e aritmética
complexas com o Sistema de Álgebra Computorizado
avançado (CAS - Computer Algebra System)

Biblioteca de equações e 2300+ funções integradas—ideal para
profissionais e estudantes
Kit de conectividade USB GRATUITO com cabo USB, software de
conectividade e bolsa incluídos
Escolha a entrada RPN, Texto e Algébrica e personalize os dados
com quatro estilos e tamanhos de letra
O teclado aperfeiçoado da HP com teclas de menu e teclado
redefiníveis permite menos erros ao pressionar o teclado

A aplicação HP Solve permite-lhe introduzir e guardar
uma equação e utilizá-la para resolver qualquer variável

ESPECIFICAÇÕES
Referência

F2229AA

Processador e Ecrã
Ecrã

Contraste ajustável, 9 linhas x 33 caracteres + cabeçalho de 2 linhas + menu de 1 linha, 131 x 80 píxeis

Tipo de ecrã

LCD

Lógica de sistema e Teclado
Lógica do sistema de entrada

RPN; Algébrica; Texto

Menus/Comandos

Sim

Teclado

Alfanumérica

Funções

Funções avançadas

+, -, x, ÷, ?, 1/x, +/-, In, ex, x?y; yx, LOG, 10x, x2, %, ? , n!; Fracções; Modo de grados, radianos ou graus; Inversos/funções de trigonometria;
Inversos/hipérbole; Aplicação HP Solve (extractor de raiz); Integração numérica; Integração simbólica; Diferenciação numérica; Diferenciação
simbólica; Número complexo de funções; Extractor de raiz polinomial, Série de taylor; Valor absoluto, arredondamento; Inteiro e parte fraccional de
um número: Função módulo, limite inferior e superior; Sistema CAS

Energia e Bateria

Cabo de alimentação

AAA x 4 + CR2032

Desligar protecção de memória

Sim

Conformidade e Aprovação de exame
Melhor utilização para

Engenharia; Ciência da computação; Topografia; Trigonometria; Estatística; Geometria; Biologia; Química; Física

Dimensões e peso
Peso

196 g

Dimensões

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

Itens incluídos

Conteúdo da embalagem

Calculadora, pilhas, manual do utilizador, bolsa, cabo USB e CD com software de conectividade e manual do utilizador avançado

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