Calculadora Gráfica HP 39gII
Calculadora Gráfica 39gII da HP. Domine conceitos chave da matemática e das ciências com a Calculadora
Gráfica HP 39gII. Esta calculadora fácil de utilizar fornece funcionalidade poderosa, eficiência simplificada e
uma capa dura deslizante para proteção adicionada.

Potência mais Precisão

Determinante para alunos de matemática e ciências, a Calculadora
Gráfica HP 3 9gII usa entrada de dados algébricos familiares - tal
como se estivesse a resolver problemas em papel.
Analise teorias complexas em vistas simbólicas, numéricas e gráficas.
Reveja dados usando histórico interativo, ecrã de formato de livro e
notas.
Guarde o seu trabalho e partilhe-o mais tarde com colegas de
trabalho para aprendizagem de grupo.

Funcionalidade poderosa

Trace gráficos com mais exatidão que as calculadoras da
concorrência.
O plotting de escala cinzenta ajuda os alunos a vizualizarem melhor o
seu trabalho.
Além disso, a HP 3 9gII oferece uma linguagem de programação que
é moderna e completa com variáveis e funções definidas pelo
utilizador.
Esta calculadora gráfica vem carregada com 15 aplicações para
ajudar os alunos a aprender. Por exemplo, manipular um gráfico e ver
a equação associada mudar instantaneamente usando a aplicação de
explorador HP.
A HP 3 9gII tem mais de 600 funções integradas, poderosas
capacidades de resolução e conversores de unidade.

Design intuitivo

A interface intuitiva é consistente de aplicação para aplicação,
tornando a 3 9gll fácil de utilizar.
AHP 3 9gII oferece uma interface de utilizador em vários idiomas e
ferramenta de ajuda que é sensível ao contexto.

Proteção e portabilidade aumentada

Leve facilmente a sua Calculadora HP 3 9gII para as aulas ou para
casa. A capa deslizante vem incluída para que se preocupe menos
quando transporta a sua calculadora de um lado para o outro.
O suporte e as ferramentas da HP e online, tal como tutoriais,
recursos educativos e downloads fornecem dupla garantia. Saiba
mais sobre as calculadoras da HP.

Calculadora Gráfica HP 39gII

Referência

NW249AA

Ecrã

Contração ajustável, 256 a 127 pixeis

Tipo de ecrã

LCD de escala de cinzentos

Cor do Produto

Branco

Material do compartimento

Plástico

Lógica do sistema de entrada Algébrica
Menus/Comandos

Sim

Teclado

Alfanumérica

Melhor utilização para

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

Características gráficas

Plots 2D: função, polar, paramétrico; plots de sequência: teia de aranha, escada; dividir ecrã: plot e tabela, zoom antes e depois; plots estatísticos:
pontos, histograma, caixa e chaveta, probabilidade normal, linha, barra, pareto; para funções: interseção, extremum, declive, área por baixo de uma
curva e entre duas curvas; zoom num ponto num gráfico ou linha numa tabela

Funções matemáticas

Aritmética, trigonometria, transcendental, polinomial, cálculo, totalidade, lista, matriz e funções complexas

Características de expansão

1 porta USB

Memória

80 MB Memória flash

Cabo de alimentação

4 pilhas AAA

Desligar automático

Aproximadamente 5 minutos

Peso

257,29 g (8.7 oz)

Dimensões

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

Garantia

Garantia de 2 anos

Conteúdo da embalagem

Calculadora, pilhas, capa de proteção, manual de iniciação rápida, CD com guia de utilizador e conjunto de conectividade, cabos unidade-a-unidade e
unidade-a-pc
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