Calculadora Científica HP 300s+
Apoie-se com a sofisticada Calculadora Científica HP 300s+ com funções aritméticas, algébricas e
trigonométricas avançadas para enfrentar os cursos de matemática e ciências mais difíceis.

Ecrã em formato de livro

Trabalhe em condições de pouca luminosidade com energia solar e
pilhas de reserva.
Ajude a proteger o seu HP 300s+ de pancadas e quedas com a capa
deslizante resistente.
Visualize facilmente equações no elegante ecrã LCD de 60,5mm x
24,3mm.

Arquitetura fácil de utilizar.

Visualize expressões, tal como no papel. Visualize a sua entrada e o
resultado ao mesmo tempo com um ecrã em formato de livro de 4
linhas e 15 caracteres orientado para estudantes.
Melhore a precisão e a eficiência – utilize teclas de navegação para
deslocar-se entre equações e editar entradas recentes.
Exiba os resultados em notação de engenharia, científica ou padrão.
Guarde e recupere resultados e dados importantes com as nove
teclas de memória fáceis de utilizar.

Ideal para estudantes de matemática e
ciências.

Resolva problemas matemáticos e científicos eficientemente
utilizando 315 funções integradas.
Utilize uma biblioteca completa de funções algébricas, logarítmicas,
trigonométricas e hiperbólicas, bem como as suas inversas.
Calcule funções de probabilidade comuns incluindo permutações,
combinações e fatoriais.

Funções avançadas.

Simplifique a fatorização de números primos, divisão de números
inteiros, redução de frações e cálculos GCF/LCM com as ferramentas
integradas.
Efetue conversões decimais e hexadecimais. Converta decimais em
frações. Efetue conversões métricas e de unidades imperiais.
Introduza facilmente dados estatísticos com uma ou duas variáveis
com editor com base em tabelas. Calcule a média, desvio padrão,
variância, análise de regressões e mais.

Calculadora Científica HP 300s+

Referência

NW277AA

Ecrã

Ecrã linear; 31 x 96 pontos x 15 dígitos

Tipo de ecrã

LCD de 4 linhas, ecrã em formato de livro

Cor do Produto

Preto

Material do compartimento

Plástico

Lógica do sistema de entrada Algébrica
Menus/Comandos

Não

Teclado

Alfanumérica

Melhor utilização para

Matemática Geral; Álgebra; Estatística; Trigonometria

Funções matemáticas

Conversões métricas; equações simultâneas; simplificação; divisão de números inteiros; GCD/ LCM; fatorização de números primos

Cabo de alimentação

Pilha: LR44 x 1; Célula solar integrada na parte dianteira da calculadora

Desligar automático

5 minutos

Peso

112 g (3.95 oz) Sem capa

Dimensões

7,9 x 1,5 x 15,3 cm (3.04 x 0.59 x 5.79 in) Sem capa

Garantia

Garantia de 3 anos

Conteúdo da embalagem

Calculadora; capa protetora deslizante; pilha; guia do utilizador
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