HP 10s+ -funktiolaskin
Valitse kestävä ja helppokäyttöinen HP 10s+ -funktiolaskin, joka on varustettu selkeällä näytöllä ja laajalla
valikoimalla matematiikan ja muiden tieteiden tunneilla tarvittavia algebra-, trigonometria-,
todennäköisyys- ja tilastotiedetoimintoja.

Tehty kestämään.

Nauti kestävästä aurinkovoimalla toimivasta laskimesta, joka on
varustettu varaparistolla, joten voit työskennellä myös heikossa
valaistuksessa.
Suojaa HP 10s+ -laskin kolhuilta ja putoamiselta kestävällä
liu'utettavalla kotelolla.

Helppo käyttää.

Voit tarkastella lausekkeita ja tuloksia samanaikaisesti
kaksirivisessä 10 merkkiä sisältävässä näytössä.
Työskentele fiksummin ja entistä nopeammin käyttämällä yleisten
laskutoimitusten (kuten prosenttiluku, pii ja merkkimuunnos)
pikanäppäimiä.
Voit tallentaa ja palauttaa tärkeitä tuloksia ja tietoja nopeasti
helppokäyttöisillä muistinäppäimillä.
Desimaalit näytetään arvojen -1 ja 1 välillä valintasi mukaan joko
eksponentiaali- tai desimaalimuodossa.
Laskin sopii erinomaisesti koetilanteisiin, sillä voit vaihtaa
näytettävien desimaalien lukumäärää yhdellä painikkeen
painalluksella.

Erit. matematiikan ja tieteiden
opiskelijoille.

Ratkaise matemaattiset ja muiden tieteiden laskutehtävät nopeasti
ja helposti laskimen 240 toiminnolla.
T uottavuutta edistyksellisistä tilastoista – muokattavista
luetteloista saat keskiarvon, vakiopoikkeaman, varianssin ja paljon
muuta.
Laske yleiset todennäköisyydet kuten muunnelmat, yhdistelmät ja
faktorit.
Suorita desimaali- ja heksadesimaalimuunnokset (astetta/tunti,
minuutit, sekunnit). Voit muuntaa desimaalit murtoluvuiksi.

HP 10s+ -funktiolaskin

Osanumero

NW276AA

Näyttö

Lineaarinen näyttö; 5 x 6 pistettä x 12 numeroa

Näyttötyyppi

kaksirivinen pistematriisi ja osanäyttö

Tuotteen väri

Valkoinen

Kotelomateriaali

Muovi

Syöttöjärjestelmän logiikka

Algebra

Valikot ja kehotteet

Ei

Näppäimistö

numeerinen

Paras käyttötarkoitus:

Yleinen matematiikka; Algebra; Tilastolaskenta; Trigonometria

Metemaattiset toiminnot

Polaariset ja koordinaatistomuunnokset; desimaali- ja heksadesimaalimuunnokset

Virtalähde

Akku: LR44 x 1; Aurinkokenno laskimen etuosassa

Automaattinen
virrankatkaisu

5 minuuttia

Paino

92 g (3.25 oz) Ilman koteloa

Mitat

7,72 x 1,5 x 14,7 cm (3.04 x 0.59 x 5.79 in) Ilman koteloa

Takuu

2 vuoden takuu

Pakkauksen sisältö

Laskin; liu'utettava suojakotelo; paristo; käyttöopas
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