HP 40gs graflommeregner

HP 40gs graflommeregneren er specifikt designet til studerende og
undervisere. Efterhånden som dine beregninger bliver mere og mere
indviklede, kan de nemt løses med HP 40gs' indbyggede Computer Algebra
System (CAS). CAS giver dynamisk symbolsk manipulering og numerisk
løsning, så du nemt kan udføre komplekse aritmetiske eller
kalkulationsfunktioner. Du kan nemt programmere dine egne små
programmer vha. formler og ligninger som en hjælp i indlæringen.
Interaktive historik-, note- og skitseegenskaber, så man kan gennemgå og
arbejde med data.

Bygget med henblik på ydelse
Dynamisk split screen med justerbar kontrast giver større læsbarhed
256 KB hukommelse i alt til mere lagerkapacitet og bedre ydelse
Mere end 600 indbyggede funktioner plus effektiv HP Solve og
andre innovative programmer
Indbygget bibliotek med 29 konstanter og nem konvertering af
metriske enheder - ideel til matematik og naturvidenskab
USB eller serielle porte til tilslutning til pc'er og andre enheder, så
du kan hente, udskrive og dele data med andre
Matematiske funktioner omfatter
Algebrafunktioner: faktorisering, ekspansion, substitution, systemer
med lineære ligninger, bla. lineær algebra og matricer
Trigonometri (trigonometriske funktioner/inverser og hyperbolske
funktioner/inverser, grader, radianer)
Lister og sekvenser
Eksponentielle funktioner og logaritmefunktioner
Permutationer, kombinationer og fakultet

SPECIFIKATIONER
Produktnummer

F2225AA

Processor og skærm
Skærm

Justerbar kontrast, 7 linjer x 33 tegn plus 2-linjers overskift samt 1-linjes menu, 131 x 64 pixel

Skærmtype

LCD

Systemlogik og tastatur
Indtastningslogik

Algebraisk

Menuer/meddelelser

Ja

Tastatur

alfanumerisk

RAM

Hukommelsesregistre

70

Strøm og batteri
Strømforsyning

AAA x 4 + CR2032

Slukning, hukommelsesbeskyttelse

Ja

Overholdelse og eksamineringsgodkendelse
Bedst til

Generel matematik; Præ-algebra/algebra; Trigonometri; Statistik; Geometri; Biologi; Kemi; Fysik; Geovidenskab

Mål og vægt
Vægt

249 g

Mål

9,4 cm x 3,1 cm x 18,7 cm

Indhold

Kassens indhold

Lommeregner, slide-on dæksel, batterier, brugervejledning, USB-kabel, enhed-til-enhed kabel samt cd med tilslutningssoftware, aplets og avanceret
brugervejledning
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© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger
med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

4AA4-0718DAE. April 2012

