HP:n 40gs-laskin

HP:n graafinen 40gs-laskin on suunniteltu sekä opiskelijoille että opettajille.
Kun laskutehtävät monimutkaistuvat, HP 40gs helpottaa niiden rtakaisemista
sisäisen Computer Algebra System (CAS) -järjestelmän ansiosta. CAS tarjoaa
dynaamista symbolimanipulaatiota ja numeristen laskutoimistusten
ratkaisua, joten monimutkaiset aritmeettiset ja muut laskutoimintukset
ratkeavat helposti. Helppo ohjelmointi, jonka kaavoilla ja yhtälöillä voi luoda
aplet-sovelmia oppimista helpottamaan. Vuorovaikutteinen historia,
muistiinpanot ja luonnostelumahdollisuudet tietojen tarkasteluun ja
käsittelyyn

Muunnelmat, yhdistelmät ja faktorit

Suunniteltu suorituskykyä silmällä pitäen
Dynaaminen jaettu näyttö ja säädettävä kontrasti helpottavat
luettavuutta
256 kt:n kokonaismuisti, suuri tallenustila ja entistä parempi
suorituskyky
600+ toimintoa ja tehokas HP Solve sekä muita innovatiivisia
sovelluksia
Kirjasto sisältää 29 vakiota ja helppoa metrijärjestelmän
muunnosta—sopii matematiikkaan ja tieteisiin
USB- tai sarjaportit tietokoneiden ja muiden laitteiden
yhdistämiseen tiedon lataamista, tulostamista ja jakamista varten
Matemaattisiin toimintoihin kuuluvat
Algebra-toiminnot: jakaminen tekijöihin, laventaminen, sijoitus,
lineaariset yhtälöjärjestelmät, lineaarinen algebra, matriisit ja muut
laskutoimitukset
Trigonometria (trigonometriset funktiot, käänteisfunktiot ja
hyperbolat/käänteiset, asteet, radiaanit)
Luettelot ja sarjat
Eksponentiaali- ja logaritmifunktiot

TEKNISET TIEDOT
Osanumero

F2225AA

Prosessori ja näyttö
Näyttö

Säädettävä kontrasti, 7 riviä x 33 merkkiä + 2-rivinen otsikko + 1-rivinen valikko, 131 x 64 pikseliä

Näyttötyyppi

Nestekidenäyttö

Järjestelmälogiikka ja näppäimistö
Syöttöjärjestelmän logiikka

Algebra

Valikot ja kehotteet

Kyllä

Näppäimistö

aakkosnumeerinen

Muisti

Muistirekisterit

70

Virta ja akku
Virtalähde

AAA x 4 + CR2032

Muistisuojauksen teho

Kyllä

Yhteensopivuus- ja koehyväksyntä
Paras käyttötarkoitus:

Yleinen matematiikka; Pre-Algebra/Algebra; Trigonometria; Tilastot; Geometria; Biologia; Kemia; Fysiikka; Maantiede

Mitat ja paino
Paino

249 g

Mitat

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

Sisältö

Pakkauksen sisältö

Laskin, liukuva suojakotelo, paristot, käyttöopas, USB-kaapeli, yksikön yhteyskaapeli ja yhteysohjelmiston sisältävä CD-levy, apletit ja kokeneen
käyttäjän opas

Lisätietoja on osoitteessa www.hp.eu/calculators
© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa
rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

4AA4-0718FIE. Huhtikuu 2012

