HP 39gII grafische rekenmachine
HP 39gII grafische rekenmachine De HP 39gII grafische rekenmachine geeft inzicht in belangrijke wis- en
natuurkundige concepten. Deze gebruiksvriendelijke rekenmachine biedt krachtige functionaliteit,
gestroomlijnde efficiëntie en een stevig, beschermend schuifdeksel.

Kracht en precisie

De HP 3 9gII grafische rekenmachine, die onmisbaar is voor
studenten wiskunde en natuurwetenschappen, gebruikt vertrouwde
algebraïsche datainvoer om problemen net zo op te lossen als op
papier.
Bekijk complexe theorieën in symbolische, numerieke en grafische
weergaven. Evalueer data met interactieve historie, TFD (Textbook
Format Display) en notities.
Sla uw werk op en deel het later met studiegenoten om samen te
leren.

Krachtige functionaliteit

Grafieken hebben een hogere precisie dan die van concurrerende
rekenmachines.
Met plots in grijstinten kunnen studenten hun werk beter
visualiseren.
De HP 3 9gII biedt een moderne programmeertaal inclusief door de
gebruiker gedefinieerde variabelen en functies.
Deze grafische rekenmachine bevat 15 applicaties als oefenmateriaal
voor studenten. U kunt bijvoorbeeld met de HP explorer app een
grafiek manipuleren en direct de bijbehorende vergelijking zien.
De HP 3 9gII bevat meer dan 600 ingebouwde functies, krachtige HP
oplossers en eenhedenconversies.

Intuïtief ontwerp

De gebruiksvriendelijke interface is consistent tussen applicaties,
waardoor de 3 9gll heel gebruiksvriendelijk is.
HP 3 9gII heeft een meertalige gebruikersinterface en
contextgevoelige Help.

Betere bescherming en draagbaarheid

De HP 3 9gII rekenmachine is gemakkelijk mee te nemen naar
school of huis. Het harde schuifdeksel is geïntegreerd en de
rekenmachine kan zonder risico overal heen meegenomen worden.
HP's support en online tools zoals zelfstudieprogramma's,
educatiehulpmiddelen en downloads bieden extra zekerheid. Meer
informatie over HP rekenmachines.

HP 39gII grafische rekenmachine

Bestelnr.

NW249AA

Scherm

Instelbaar contrast, 256 x 127 pixels

Type scherm

LCD in grijstinten

Productkleur

Wit

Materiaal van behuizing

Plastic

Invoersysteemlogica

Algebraïsch

Menu's/aanwijzingen

Ja

Toetsenbord

Alfanumeriek

Ideaal voor

Pre-algebra/algebra; Trigonometrie; Statistiek; Biologie; Chemie; Fysica; Aardwetenschappen

Grafiekfuncties

2D-plots: functie, pool, parametrisch; sequentieplots: webdiagram (verhulst), trap; gesplitst scherm: plot en tabel, voor-en-na zoom; statistische
plots: spreidingsdiagram, histogram, doosdiagram, normale kans, lijn, staaf, pareto; voor functies: snijpunt, extremum, helling, gebied onder een
kromme en tussen twee krommen; zoomen naar punt op een grafiek of rij in een tabel

Wiskundige functies

Rekenkundig, trigonometrisch, transcendentaal, polynoom, calculus, geheel getal, lijst matrix en complexe functies

Uitbreidingsmogelijkheden

1 USB

Geheugen

80 MB Flashgeheugen

Voeding

4 AAA-batterijen

Automatisch uitschakelen

Circa 5 minuten

Gewicht

257,29 gr (8.7 oz)

Afmetingen

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

Garantie

2 jaar garantie

Meegeleverd in de doos

Rekenmachine, batterijen, beschermdeksel, Quick Start gids, cd met gebruikershandleiding en aansluitkit, unit-naar-unit en unit-naar-pc kabels
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