HP 39gII grafisk kalkulator
HPs 39gII grafiske kalkulator. Mestre viktig matematikk og vitenskapelige konsepter med HP 39gII grafisk
kalkulator. Denne brukervennlige kalkulatoren har kraftig funksjonalitet, strømlinjeformet effektivitet og
et hardt skyvedeksel for ekstra beskyttelse.

Kraft pluss presisjon

HP 3 9gII grafisk kalkulator er viktig for matematikk- og
realfagstudenter, og bruker velkjent algebraisk datainntasting –
akkurat slik du løser problemer på papir.
Undersøk komplekse teorier i symbolsk, numerisk og grafisk visning.
Se gjennom data ved hjelp av interaktiv historikk, TFD og notater.
Lagre arbeidet ditt og del det senere med klassekamerater for
gruppelæring.

Kratig funksjonalitet

Plott grafer med større presisjon enn på konkurrerende kalkulatorer.
Plotting i gråtoner hjelper studenter med å visualisere arbeidet.
I tillegg har HP 3 9gII et programmeringsspråk som er moderne og
komplett med brukerdefinerte variabler og funksjoner.
Denne grafiske kalkulatoren er lastet med 15 programmer for å
hjelpe studenter med læringen. Du kan for eksempel manipulere en
graf og se den tilknyttede ligningen endre seg umiddelbart ved å
bruke HP Explorer-programmet.
HP 3 9gII har mer enn 600 innebygde funksjoner, kraftige HP-løsere
og enhetsomregninger.

Intuitiv design

Det intuitive grensesnittet er konsistent fra program til program og
gjør det enkelt å bruke 3 9gll.
HP 3 9gII har et flerspråklig brukergrensesnitt og kontekstsensitivt
hjelpeverktøy.

Bedre beskyttelse og portabilitet

HP 3 9gII kalkulator er lett å ta med i klasserommet og hjemme.
Skyvedekselet er inkludert slik at du slipper å bekymre deg når du
bærer med deg kalkulatoren fra sted til sted.
HPs kundestøtte og elektroniske verktøy som
opplæringsprogrammer, utdanningsressurser og nedlastinger gir
ekstra trygghet. Lær mer om HPs kalkulatorer.

HP 39gII grafisk kalkulator

Artikkelnummer

NW249AA

Skjerm

Justerbar kontrast, 256 x 127 piksler

Skjermtype

Gråtone-LCD

Produktfarge

Hvit

Kabinettmateriale

Plast

Inngangssystemlogikk

Algebraisk

Menyer/ledetekster

Ja

Tastatur

Alfanumerisk

Brukes best til

Prealgebra/algebra; Trigonometri; Statistikk; Biologi; Kjemi; Fysikk; Geovitenskap

Funksjoner for grafisk
fremstilling

2D-plott: funksjon, polar, parametrisk; sekvensplott: cobweb, trappetrinn; delt skjerm: plott og tabell, før-og-etter zoom; statistiske plott: spredning,
histogram, boks og whisker, normal sannsynlighet, linje, stolpe, pareto; for funksjoner: snitt, ytterpunkt, helning, areal under en kurve og mellom to
kurver; zoom til et punkt på en graf eller en rad i en tabell

Matematikkfunksjoner

Aritmetiske, trigonometriske, transcendentale, polynomiske, calculus, heltall, liste, matrise og komplekse funksjoner

Utvidelsesfunksjoner

1 USB

Minne

80 MB Flash-minne

Strømforsyning

4 AAA-batterier

Automatisk avslåing

Ca. 5 minutter

Vekt

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

Innhold i esken

Kalkulator, batterier, beskyttende deksel, hurtigstartveiledning, CD med brukerhåndbok og tilkoblingssett, enhet-til-enhet- og enhet-til-pc-kabler
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