HP 10s+ vitenskapelig kalkulator
Velg den holdbare HP 10s+ vitenskapelig kalkulator med brukervennlig design, lettlest skjerm og en rekke
algebra-, trigonometri-, sannsynlighets- og statistikkfunksjoner til dine matematikk- og
realfagforelesninger.

Bygd for å vare.

Gled deg over en holdbar kalkulator med solcellestrøm pluss
reservebatteri slik at du kan arbeide i dårlig lys.
Beskytt HP 10s+ mot støt og fall med det solide skyvedekselet.

Brukervennlig design.

Vis uttrykk og resultater samtidig på en 2-linjers, 10-tegns skjerm.
Arbeid smartere og raskere med egne taster for vanlige beregninger,
inkludert prosent, pi og fortegnsendring.
Lagre og hent frem viktige resultater og data raskt med
brukervennlige minnetaster.
Vis desimaler mellom -1 og 1 i eksponential- eller desimalformat.
Ideell for undersøkelser – juster antall desimalplasser som skal
vises, med et knappetrykk.

Ideell for matematikk- og
realfagstudenter.

Løs matematikk- og realfagproblemer raskt og enkelt ved hjelp av
240 innebygde funksjoner.
Jobb deg gjennom avansert statistikk – finn gjennomsnitt,
standardavvik, varians og mer med redigerbare lister.
Beregn vanlige sannsynlighetsfunksjoner som permutasjoner,
kombinasjoner og fakultetverdier.
Utfør desimale og heksadesimale (grader/time, minutter sekunder)
omregninger. Konverter fra desimaler til brøker.

HP 10s+ vitenskapelig kalkulator

Artikkelnummer

NW276AA

Skjerm

Lineær skjerm; 5 x 6 punkter x 12 sifre

Skjermtype

2-linjers punktmatrise- og segmentskjerm

Produktfarge

Hvit

Kabinettmateriale

Plast

Inngangssystemlogikk

Algebraisk

Menyer/ledetekster

Nei

Tastatur

Numerisk

Brukes best til

Generell matematikk; Algebra; Statistikk; Trigonometri

Matematikkfunksjoner

Polar og rektangulær omregning; desimal og heksadesimal omregning

Strømforsyning

Batteri:1 stk LR44; Solcelle innebygd i fronten på kalkulatoren

Automatisk avslåing

5 minutter

Vekt

92 g (3.25 oz) Uten deksel

Mål

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

Garanti

2 års garanti

Innhold i esken

Kalkulator; beskyttende skyvedeksel; batteri; brukerhåndbok
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