HP 39gs graflommeregner

Den nye HP 39gs er det ideelle grafværktøj til undervisning med stor split
screen med justerbar kontrast samt symbolsk, numerisk og grafisk visning
samt den kendte algebraiske dataindtastning. Den er ideel til studerende fra
gymnasiet til universitetet, og du kan oprette og gemme små programmer
med 256 KB hukommelse, nemt dele data med andre og tilslutte den til pc'er
mv. Nyd den længere batteritid og det beskyttende faste slide-on dæksel,
der følger med. Samtidig ved du, at HP's prisbelønnede support er klar til at
hjælpe døgnet rundt.

Dynamisk split-screen med justerbar kontrast, så den er nemmere at
aflæse

Klar de skrappeste opgaver med mere end 600
indbyggede funktioner samt effektive HP Solvers og
applikationer

Intuitiv algebraisk dataindtastning gør, at du kan løse opgaver på
samme måde, som hvis du brugte papir og blyant
Øget hukommelse med i alt 256 KB hukommelse giver mere
lagerkapacitet og bedre ydelse
Symbolsk, numerisk og grafisk visning giver flere undervisnings- og
indlæringsmuligheder
Nem programmering til fremstilling af egne små programmer vha.
formler og ligninger som en hjælp i indlæringen

Interaktive historik-, note- og skitseegenskaber gør det
muligt for de studerende at gennemgå og arbejde med
data
SPECIFIKATIONER
Produktnummer

F2223AA

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; Præalgebra/algebra; Trigonometri; Statistik; Geometri; Biologi; Kemi; Fysik; Geovidenskab

Mål og vægt
Vægt

247 g

Mål

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

Indhold

Kassens indhold

Lommeregner, slide-on dæksel, batterier, brugervejledning, USB-kabel samt cd med tilslutningssoftware og avanceret brugervejledning
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