HP 40gs grafisk kalkulator

HP 40gs grafisk kalkulator er spesielt utformet med tanke på både studenter
og lærere. Etter hvert som beregningene blir mer og mer innfløkte, gjør HP
40gs det enkelt å løse dem med det innebygde CAS (Computer Algebra
System). CAS muliggjør dynamisk symbolmanipulering og numerisk løsning,
slik at du kan utføre komplekse aritmetiske og analysefunksjoner. Enkel
programmering for å lage egne småprogrammer med formler og likninger
som en hjelp til læring Interaktive historikk-, notat- og kladdefunksjoner for å
se gjennom og behandle data

Bygd for prestasjoner
Dynamisk delt skjerm med regulerbar kontrast for større lesbarhet
256 kB samlet minne for større lagringskapasitet og økt ytelse
600+ innebygde funksjoner pluss effektive HP Solve og andre
innovative programmer
Innebygd bibliotek med 29 konstanter og enkel omregning av
metriske enheter - ideell til matte og realfag
USB- eller serielle porter for tilkobling til PC og andre enheter for
nedlasting, utskrift og deling av data
Mattefunksjonene omfatter
Algebrafunksjoner: faktorisering, ekspansjon, substitusjon, systemer
av lineære likninger, lineær algebra og matriser, blant annet
Trigonometri (trigonometriske funksjoner/inverse og hyperbolske
funksjoner/inverse, grader, radianer)
Lister og sekvenser
Eksponensielle og logaritmiske funksjoner
Permutasjoner, kombinasjoner og fakultetverdier

SPESIFIKASJONER
Artikkelnummer

F2225AA

Prosessor og skjerm
Skjerm

Reguler kontrast, 7 linjer x 33 tegn + 2-linjers hode + 1-linjes meny, 131 x 64 piksler

Skjermtype

LCD

Systemlogikk og tastatur
Inngangssystemlogikk

Algebraisk

Menyer/ledetekster

Ja

Tastatur

Alfanumerisk

Minne

Minneregistere

70

Strøm og batteri
Strømforsyning

AAA x 4 + CR2032

Minnebeskyttelse ved avslåing

Ja

Samsvar og eksamensgodkjennelse
Brukes best til

Generell matte; Prealgebra/algebra; Trigonometri; Statistikk; Geometri; Biologi; Kjemi; Fysikk; Jordvitenskap

Mål og vekt
Vekt

249 g

Mål

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

Hva er inkludert
Innhold i esken

Kalkulator, beskyttende skyvedeksel, batterier, brukerhåndbok, USB-kabel, enhet-til-enhet-kabel og CD med tilkoblingsprogramvare, småprogrammer
og avansert brukerhåndbok

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