HP 10s+ Scientific Calculator
Vælg den holdbare HP 10s+ Scientific Calculator, der har et brugervenligt design, en letlæselig skærm og
et stort udvalg af algebraiske, trigonometriske, sandsynlighedsmæssige og statistiske funktioner til dine
matematik- og naturvidenskabstimer.

Bygget til at holde.

Få en lommeregner, der holder, med solenergi og batteri-backup, så
du kan arbejde under forhold med begrænset belysning.
Beskyt din HP 10s+ mod stød og fald med det holdbare etui, der kan
skubbes på.

Brugervenligt design.

Se udtryk og resultater samtidigt på en skærm på to linjer a 10 tegn.
Arbejd hurtigere og mere intelligent med dedikerede taster til
almindelige beregninger, herunder procentdel, pi og ændring af
fortegn.
Gem og genkald vigtige resultater og data hurtigt med de
brugervenlige hukommelsesnøgler.
Vis decimaler mellem -1 og 1 i enten eksponentiel eller decimal form.
Ideel til eksaminer – juster antallet af de viste decimalpladser ved et
tryk på en knap.

Ideel til matematik- og
naturvidenskabsstuderende.

Løs matematiske og naturvidenskabelige opgaver nemt og hurtigt
ved hjælp af mere end 240 indbyggede funktioner.
Stryg igennem avanceret statistik — find middel- og
standardafvigelse, varians med mere med redigerbare lister.
Beregn almindelige sandsynlighedsfunktioner, såsom permutationer,
kombinationer og fakulteter.
Udfør decimale og hexadecimale (grad/time, minutter, sekunder)
konverteringer. Konverter fra decimaler til fraktioner.

HP 10s+ Scientific Calculator

Produktnummer

NW276AA

Skærm

Lineær skærm; 5x6 punkter x 12 cifre

Skærmtype

2-linjers punktmatrix- og segment-display

Produktfarve

Hvid

Kabinetmateriale

Plast

Indtastningslogik

Algebraisk

Menuer/meddelelser

Nej

Tastatur

Numerisk

Bedst til

Generel Matematik; Algebra; Statistik; Trigonometri

Matematiske funktioner

Polære/rektangulære konverteringer; decimale og hexadecimale konverteringer

Strømforsyning

Batteri: LR44 x 1; solcelle indbygget forrest på lommeregneren;

Automatisk slukning

5 minutter

Vægt

92 g (3.25 oz) Uden etui

Mål

7,72 x 1,5 x 14,7 cm (3.04 x 0.59 x 5.79 in) Uden etui

Garanti

2 års garanti

Kassens indhold

Lommeregner; beskyttelsesetui, der kan skubbes på; batteri; brugervejledning
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