HP 10s+ wetenschappelijke rekenmachine
Kies de duurzame HP 10s+ wetenschappelijke rekenmachine met een gebruiksvriendelijk ontwerp, goed
afleesbaar display en een scala aan algebraïsche, trigonometrische, kansrekening- en statistische functies
voor wiskundig en wetenschappelijk onderwijs.

Robuust ontworpen.

Dankzij een zonnecel en een backupbatterij kunt u met deze
rekenmachine langer werken, ook bij weinig omgevingslicht.
Een stevig opschuifbaar deksel beschermt uw HP 10s+ bij stoten en
vallen.

Gebruiksvriendelijke ontwerp.

Expressies en resultaten tegelijk bekijken op een 2-regelig display
voor 10 tekens.
Slimmer en sneller werken dankzij speciale knoppen voor gangbare
berekeningen zoals percentage, pi en wisselen tussen plus- en
minteken.
Belangrijke resultaten en gegevens snel opslaan en oproepen met
handige geheugentoetsen.
Decimalen tussen -1 en 1 naar keuze in exponentiële of decimale
notatie weergeven.
Ideaal voor examens – het aantal getoonde decimalen is met één
druk op de knop aan te passen.

Ideaal voor studenten wiskunde en
exacte wetenschappen.

Snel en gemakkelijk wiskundige en wetenschappelijke problemen
oplossen met ruim 240 ingebouwde functies.
Geavanceerde statistische functies: mean, standaarddeviatie,
variantie en meer berekenen met bewerkbare lijsten.
Gangbare kansrekeningfuncties zoals permutaties, combinaties en
faculteiten berekenen.
Decimale en hexadecimale (graden/uren, minuten seconden)
conversies uitvoeren. Decimalen omzetten in breuken.

HP 10s+ wetenschappelijke rekenmachine

Bestelnr.

NW276AA

Scherm

Lineair display; 5 x 6 dots x 12 cijfers

Type scherm

2-regelig dotmatrix- en segmentdisplay

Productkleur

Wit

Materiaal van behuizing

Plastic

Invoersysteemlogica

Algebraïsch

Menu's/aanwijzingen

Nee

Toetsenbord

Numeriek

Ideaal voor

Algemene wiskunde; Algebra; Statistiek; Trigonometrie

Wiskundige functies

Pool- en rechthoekconversies; decimale en hexadecimale conversies

Voeding

Batterij:1 LR44; zonnecel ingebouwd aan de voorzijde van de rekenmachine

Automatisch uitschakelen

5 minuten

Gewicht

92 gr (3.25 oz) Zonder deksel

Afmetingen

7,72 x 1,5 x 14,7 cm (3.04 x 0.59 x 5.79 in) Zonder deksel

Garantie

2 jaar garantie

Meegeleverd in de doos

Rekenmachine; opschuifbaar beschermdeksel; batterij; gebruikershandleiding
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