Calculadora Gráfica HP 40gs

A Calculadora Gráfica HP 40gs foi especificamente concebida para
estudantes e professores. À medida que os seus cálculos se vão tornando
mais complicados, a HP 40gs facilita a sua resolução com um Sistema de
Álgebra Computorizado integrado (CAS - Computer Algebra System). O CAS
permite uma manipulação simbólica dinâmica e uma resolução numérica
para que possa executar facilmente funções de cálculo ou aritmética
complexas. Programação fácil para criar aplets personalizados utilizando
fórmulas e equações para ajudar na aprendizagem, histórico interactivo,
notas e capacidades de esboço para analisar e interagir com dados

Permutações, combinações e factoriais

Criada para desempenhar
Ecrã repartido dinâmico com contraste ajustável para uma melhor
leitura
256 KB de memória total para uma maior capacidade de
armazenamento e um melhor desempenho
600+ funções integradas além do poderoso HP Solve e de outras
aplicações inovadoras
Biblioteca integrada de 29 constantes e fáceis conversões de
unidade métrica - ideal para matemática e ciências
USB ou portas série para ligar a PCs e a outros dispositivos para
transferir, imprimir e partilhar dados
As funções matemáticas incluem
Funcionalidades de álgebra: factorização, expansão, substituição,
sistemas de equações lineares, matrizes e álgebra lineares, entre
outros
Trigonometria (inversos/funções de trigonometria e
inversos/funções hiperbólicas, graus, radianos)
Listas e sequências
Funções exponenciais e logarítmicas

ESPECIFICAÇÕES
Referência

F2225AA

Processador e Ecrã
Ecrã

Contraste ajustável, 7 linhas x 33 caracteres + cabeçalho de 2 linhas + menu de 1 linha, 131 x 64 píxeis

Tipo de ecrã

LCD

Lógica de sistema e Teclado
Lógica do sistema de entrada

Algébrica

Menus/Comandos

Sim

Teclado

Alfanumérica

Memória

Registos da memória

70

Energia e Bateria

Cabo de alimentação

AAA x 4 + CR2032

Desligar protecção de memória

Sim

Conformidade e Aprovação de exame
Melhor utilização para

Matemática Geral; Pré-álgebra/Álgebra; Trigonometria; Estatística; Geometria; Biologia; Química; Física; Ciências da terra

Dimensões e peso
Peso

249 g

Dimensões

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

Itens incluídos

Conteúdo da embalagem

Calculadora, tampa de protecção deslizável, pilhas, manual do utilizador, cabo USB, cabo unidade para unidade e CD com software de
conectividade, Aplets e manual do utilizador avançado

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