HP 300s+ wetenschappelijke rekenmachine
Kies de geavanceerde HP 300s+ wetenschappelijke rekenmachine met geavanceerde rekenkundige,
algebraïsche en trigonometrisch functies voor de moeilijkste wiskunde en natuurwetenschaplessen.

TFD (Textbook Format Display)

Werkt omgevingen met weinig licht op zonne-energie en
reservebatterij.
Een stevig opschuifbaar deksel beschermt uw HP 300s+ bij stoten en
vallen.
Formules zijn goed afleesbaar op het mooie LCD-scherm van 60,5 x
24,3 mm.

Gebruiksvriendelijke architectuur.

U ziet expressies net zoals op papier. Bekijk uw invoer en het
resultaat tegelijkertijd op het gebruiksvriendelijke 4-regelige
tekstdisplay voor 15 tekens.
Werk nauwkeuriger en efficiënter: gebruik de navigatietoetsen om te
bladeren in formules en recente invoer te bewerken.
Toon de resultaten naar keuze in technische, wetenschappelijke of
standaard notatie.
U kunt belangrijke resultaten en data snel opslaan en oproepen met
handige geheugentoetsen.

Voor studenten wiskunde en exacte
wetenschappen.

Los wiskundige en wetenschappelijke problemen efficiënt op met 315
ingebouwde functies.
Gebruik een volledige bibliotheek met algebraïsche, logaritmische,
trigonometrische en hyperbolische functies en hun inverse functies.
Gangbare kansrekeningfuncties zoals permutaties, combinaties en
faculteiten berekenen.

Geavanceerde functies.

Stroomlijn het factoriseren van priemgetallen, delen van gehele
getallen, breukreductie en GCF/LCM-berekeningen met ingebouwde
tools.
Voer decimale en hexadecimale conversies uit. Zet decimalen om in
breuken. Converteer metrische naar brits/amerikaanse units en
omgekeerd.
Voer eenvoudig statistische data met een en twee variabelen in met
de tabel-gebaseerde editor. Bereken mean, standaarddeviatie,
variantie, regressieanalyse en meer.

HP 300s+ wetenschappelijke rekenmachine

Bestelnr.

NW277AA

Scherm

Lineair display; 31 x 96 dots x 15 cijfers

Type scherm

4-regelig LCD Textbook Format Display

Productkleur

Zwart

Materiaal van behuizing

Plastic

Invoersysteemlogica

Algebraïsch

Menu's/aanwijzingen

Nee

Toetsenbord

Alfanumeriek

Ideaal voor

Algemene wiskunde; Algebra; Statistiek; Trigonometrie

Wiskundige functies

Metrische conversies; gelijktijdige vergelijkingen; vereenvoudiging; delen van gehele getallen; GCD/ LCM; factoriseren van priemgetallen

Voeding

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

Automatisch uitschakelen

5 minuten

Gewicht

112 gr (3.95 oz) Zonder deksel

Afmetingen

7,9 x 1,5 x 15,3 cm (3.04 x 0.59 x 5.79 in) Zonder deksel

Garantie

3 jaar garantie

Meegeleverd in de doos

Rekenmachine; opschuifbaar beschermdeksel; batterij; gebruikershandleiding
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