HP 39gII-graflommeregner
HP 39gII-graflommeregner Lær at beherske vigtige matematiske og naturvidenskabelige begreber med
HP 39gII-graflommeregneren. Denne brugervenlige lommeregner har stærke funktioner, strømlinet
effektivitet og et fast slide-on-dæksel, som giver ekstra beskyttelse.

Styrke og præcision

HP 3 9gII-graflommeregneren er uundværlig for matematik- og
videnskabsstuderende og anvender velkendt algebraisk
dataindtastning – præcis, som når du løser problemer på papir.
Undersøg komplekse teorier vha. symbolske, numeriske og grafiske
visninger. Gennemgå data med interaktiv historik,
lærebogsformatvisning og notater.
Gem dit arbejde, og del det senere med andre studerende til
gruppeundervisning.

Stærk funktionalitet

Tegn grafer med større nøjagtighed end konkurrerende
lommeregnere.
Vha. gråtonegrafer kan studerende nemmere visualisere deres
arbejde.
Desuden har HP 3 9gII et moderne programmeringssprog, komplet
med brugerdefinerede variabler og funktioner.
Denne graflommeregner har 15 programmer, som hjælper
studerende med at lære. Du kan f.eks. manipulere en graf og se
ændringen i den tilknyttede ligning med det samme vha. HP
Explorer-programmet.
HP 3 9gII kan prale af mere end 600 indbyggede funktioner,
effektive HP-problemløsere og enhedskonverteringer.

Intuitivt design

Den intuitive grænseflade er ensartet fra program til program, hvilket
gør 3 9gll nem at bruge.
På HP 3 9gII fås brugerfladen på flere sprog, og hjælpeværktøjet er
kontekstsensitiv.

Større beskyttelse og nem at tage med
Du kan nemt tage din HP 3 9gII-lommeregner med til
undervisningen og hjem igen. Det faste slide-on-dæksel er
inkluderet, så du ikke behøver at bekymre dig, når du har
lommeregneren med rundt omkring.
HP’s support og onlineværktøjer, f.eks. selvstudier,
undervisningsressourcer og overførsler, giver ekstra tryghed. Få
mere at vide om HP's lommeregnere.

HP 39gII-graflommeregner

Produktnummer

NW249AA

Skærm

Kan justeres fra 256 til 127 pixel

Skærmtype

LCD-skærm med gråtoner

Produktfarve

Hvid

Kabinetmateriale

Plast

Indtastningslogik

Algebraisk

Menuer/meddelelser

Ja

Tastatur

Alfanumerisk

Bedst til

Præ-algebra/algebra; Trigonometri; Statistik; Biologi; Kemi; Fysik; Geovidenskab

Graffunktioner

2D-grafer: Funktion, polær, parametrisk; sekvensgrafer: radargraf, trappetrin; opdelt skærm: graf og tabel, før og efter-zoom; statistiske grafer:
spredt, histogram, kasse og bakkenbart, normal sandsynlighed, linje, søjle, pareto; til funktioner: fællesmængde, extremum, hældningskoefficient,
område under en kurve og mellem to kurver; Zoom til et punkt på en graf eller række i en tabel

Matematiske funktioner

Aritmetisk, trigonometrisk, transcendental, polynomial, kalkulation, heltal, liste, matrix og komplekse funktioner

Udvidelsesmuligheder

1 USB

RAM

80 MB Flash-hukommelse

Strømforsyning

4 AAA-batterier

Automatisk slukning

Ca. 5 minutter

Vægt

257,29 g (8.7 oz)

Mål

9,0 x 3,0 x 18,7 cm (3.5 x 1.2 x 7.4 in)

Garanti

2 års garanti

Kassens indhold

Lommeregner, batterier, beskyttelsesdæksel, startvejledning, cd med brugervejledning og tilslutningskit, enhed-til-enhed og enhed-til-pc-kabler
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