HP 300s+ vitenskapelig kalkulator
Utstyr deg selv med den avanserte HP 300s+ Scientific Calculator med avanserte aritmetiske, algebraiske
og trigonometriske funksjoner for å takle de mest krevende matematikk- og realfagskursene.

TFD (Textbook Format Display)

Du kan arbeide i dårlig lys, med solcellestrøm pluss batterireserve.
Beskytt HP 300s+ mot støt og fall med det solide skyvedekselet.
Vis enkelt likninger på den glatte LCD-skjermen på 60,5 mm x 24,3
mm.

Brukervennlig arkitektur.

Se uttrykk på samme måte som på papir. Vis innskrivingen og
resultatet samtidig med en studentvennlig notatbokskjerm med 4
linjer og 15 tegn.
Forbedre nøyaktighet og effektivitet – bruk navigeringstaster til å
bla gjennom likninger og redigere nylige inndata.
Vis resultater i teknisk, vitenskapelig eller standard notasjon.
Lagre og hent frem viktige resultater og data med ni brukervennlige
minnetaster.

Ideell for matematikk- og
realfagstudenter.

Løs matematikk- og realfagproblemer effektivt ved hjelp av 315
innebygde funksjoner.
Bruk et fullt bibliotek med algebraiske, logaritmiske, trigonometriske
og hyperbolske funksjoner samt deres inverse.
Beregn vanlige sannsynlighetsfunksjoner som permutasjoner,
kombinasjoner og fakultetverdier.

Avanserte funksjoner.

Strømlinjeforme primfaktorisering, heltallsdivisjon, brøkreduksjon og
GCF/LCM-beregninger med innebygde verktøy.
Utfør desimal og heksadesimal omregning. Konverter fra desimaler
til brøker. Utfør omregning av metriske enheter til enheter i britisk
standard.
Legg enkelt inn statistiske data med to variabler ved hjelp av
tabellbasert redigeringsprogram. Beregn gjennomsnitt,
standardavvik, varians, regresjonsanalyse og mer.

HP 300s+ vitenskapelig kalkulator

Artikkelnummer

NW277AA

Skjerm

Lineær skjerm; 31 x 96 punkter x 15 sifre

Skjermtype

4-linjers LCD, TFD

Produktfarge

Svart

Kabinettmateriale

Plast

Inngangssystemlogikk

Algebraisk

Menyer/ledetekster

Nei

Tastatur

Alfanumerisk

Brukes best til

Generell matematikk; Algebra; Statistikk; Trigonometri

Matematikkfunksjoner

metriske omregninger; samtidige likninger; forenkling; heltallsdivisjon; GCD/ LCM; primfaktorisering

Strømforsyning

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

Automatisk avslåing

5 minutter

Vekt

112 g (3.95 oz) Uten deksel

Mål

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

Garanti

3 års garanti

Innhold i esken

Kalkulator; beskyttende skyvedeksel; batteri; brukerhåndbok
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