HP 300s+ Scientific Calculator
Når du er rustet med den raffinerede HP 300s+ Scientific Calculator med avancerede aritmetiske,
algebraiske og trigonometriske funktioner, kan du klare selv de mest krævende matematik- og
naturvidenskabskurser.

Display i textbook-format

Udnyttelsen af solenergi med batteribackup gør, at du også kan
arbejde i dårligt belyste omgivelser.
Beskyt din HP 300s+ mod stød og fald med det holdbare etui, der
nemt skubbes på.
Det elegante 60,5 x 24,3-mm LCD-display gør det nemt at få vist
ligninger.

Brugervenlig arkitektur.

Udtryk vises, som var det på papir. Det studievenlige
textbook-display med 4 linjer à 15 tegn gør, at du kan se din
indtastning og resultatet samtidig.
Opnå større nøjagtighed og effektivitet – brug navigationstasterne
til at gennemse ligninger og redigere de seneste indtastninger.
Få vist resultater med enten teknisk, videnskabelig eller almindelig
notation, efter behov.
Gem og genkald vigtige resultater og data med de ni brugervenlige
hukommelsestaster.

Ideel til matematik- og
naturvidenskabsstuderende.

Løs matematiske og naturvidenskabelige opgaver effektivt ved hjælp
af de mere end 315 indbyggede funktioner.
Du får adgang til en komplet samling af algebra-, logaritme-,
trigonometri- og hyperbelfunktioner samt deres inverse funktioner.
Foretag udregninger med almindelige sandsynlighedsfunktioner,
herunder permutationer, kombinationer og fakulteter.

Avancerede funktioner.

Strømlin primfaktoropløsninger, heltalsdivisioner, brøkreduktioner og
GCF/LCM-beregninger med de indbyggede værktøjer.
Udfør decimale og heksadecimale konverteringer. Konverter fra
decimaler til brøker. Omregn mellem metriske og engelske
måleenheder.
Med den tabelbaserede editor kan du nemt indtaste statistiske data
med både én og to variabler. Udregn middeltal, standardafvigelser,
varians, regressionsanalyse mv.

HP 300s+ Scientific Calculator

Produktnummer

NW277AA

Skærm

Lineær skærm; 31 x 96 punkter x 15 cifre

Skærmtype

4-linjers LCD-display i textbook-format

Produktfarve

Sort

Kabinetmateriale

Plast

Indtastningslogik

Algebraisk

Menuer/meddelelser

Nej

Tastatur

Alfanumerisk

Bedst til

Generel Matematik; Algebra; Statistik; Trigonometri

Matematiske funktioner

Metriske omregninger; ligninger med flere ubekendte; forenkling; heltalsdivision; GCD/LCM; primfaktoropløsning

Strømforsyning

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

Automatisk slukning

5 minutter

Vægt

112 g (3.95 oz) Uden etui

Mål

7,9 x 1,5 x 15,3 cm (3.04 x 0.59 x 5.79 in) Uden etui

Garanti

3 års garanti

Kassens indhold

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