HP 40gs grafische rekenmachine

De HP 40gs grafische rekenmachine is speciaal ontworpen voor studenten en
docenten. Ook als uw berekeningen ingewikkelder worden zijn ze met de HP
40gs gemakkelijk op te lossen dankzij een ingebouwd Computer Algebra
System (CAS). CAS biedt dynamische, symbolische manipulatie en numerieke
oplossing zodat u gemakkelijk rekenkundige of calculusfuncties kunt
uitvoeren. Handige programmeermogelijkheid om aplets te maken met
formules en vergelijkingen als hulp bij het leren Interactieve historie, notitieen schetsmogelijkheden om data te herzien en te bewerken

Permutaties, combinaties en faculteiten

Gebouwd op hoge prestaties
Dynamisch gesplitst scherm met instelbaar contrast voor betere
leesbaarheid
Totaal 256 KB geheugen voor een grotere opslagcapaciteit en
hogere prestaties
Ruim 600 ingebouwde functies, krachtige HP Solve en andere
innovatieve applicaties
Ingebouwde bibliotheek met 29 constanten en handige conversies
van metrische eenheden, ideaal voor wiskunde en wetenschap
USB of seriële poort voor aansluiting op pc's en andere apparaten
om data te downloaden, te printen en te delen
Mathematische functies omvatten
Algebraïsche functies: factoriseren, ontwikkeling, vervanging,
systemen met lineaire vergelijkingen, lineaire algebra en matrixen
en meer
Trigonometrie (trigonometrische/inverse functies,
hyperbolische/inverse functies, graden, radialen)
Lijsten en reeksen
Exponentiële en logaritmische functies

SPECIFICATIES
Bestelnr.

F2225AA

Processor en scherm
Scherm

Instelbaar contrast, 7 regels x 33 tekens + 2-regelige kop + 1-regelig menu, 131 x 64 pixels

Type scherm

LCD

Systeemlogica en toetsenbord
Invoersysteemlogica

Algebraïsch

Menu's/aanwijzingen

Ja

Toetsenbord

Alfanumeriek

Geheugen

Geheugenregisters

70

Voeding en batterij
Voeding

AAA x 4 + CR2032

Geheugenbescherming bij uitschakeling

Ja

Compliance en examengoedkeuring
Ideaal voor

Algemene wiskunde; Pre-algebra/algebra; Trigonometrie; Statistiek; Geometrie; Biologie; Chemie; Fysica; Aardwetenschappen

Afmetingen en gewicht
Gewicht

249 gr

Afmetingen

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

Inbegrepen componenten
Meegeleverd in de doos

Rekenmachine, opschuifbaar beschermdeksel, batterijen, gebruikershandleiding, USB-kabel, verbindingskabel en cd met verbindingssoftware, Aplets
en geavanceerde gebruikershandleiding

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