HP 10bII+ Finanční kalkulátor
Univerzální nástroj pro finanční výpočty i matematiku za příznivou cenu. Ať už jste student nebo profesionál
ve světě financí, rychlý a výkonný kalkulátor HP 10bII+ je ideálním partnerem pro všechny vaše obchodní,
finanční, statistické a matematické výpočty.

Jednoduchý na naučení i na používání

Speciální klávesy poskytují přímý a rychlý přístup k běžným
finančním a statistickým funkcím.
Tento model navazuje na svého předchůdce HP 10BII, navíc je
přidáno 10 užitečných finančních a statistických funkcí.

Rychlý a výkonný

Obsahuje robustní finanční, obchodní a statistické funkce.
Výsledky jsou zobrazeny s 12místnou přesností.
Získejte okamžité výsledky i složitých výpočtů bez čekání.
Uložte až 22 čísel do paměťových registrů pro pozdější použití.

Ideální pro zkoušky

Intuitivní rozložení klávesnice a minimalizované počty stisků
kláves při používání běžných funkcí.

Velká investice do budoucna, která roste
s vašimi potřebami
Vhodný pro celou řadu kurzů věnovaných obchodu, financím,
účetnictví, nemovitostem, až po matematiku, přírodní vědy
a statistiku.
První kalkulačka ve své třídě s rozdělením pravděpodobnosti,
tuto unikátní funkci využijete při úvodu do statistiky.
Kvalita a spolehlivost produktů HP je proslulá.

Klasický a přátelský design

Kovový okraj displeje dodává kalkulátoru stylový vzhled a zvýšenou ochranu.
Klasické HP klávesy „Rotate and Click“ dávají jistotu při každém
stisku.

Výběr logiky zadávání dat

Vyberte si režim zadávání dat, jaký preferujete: algebraický
nebo řetězový algebraický.

HP 10bII+ Finanční kalkulátor

Produktové číslo

NW239AA

Displej

1 řádek x 12 znaků; nastavitelný kontrast; velikost: 1,6 x 6,35 cm

Typ

LCD

Režim zadávání dat

Algebraický, řetězový algebraický

Menu a příkazy

Ne

Klávesnice

Numerická

Pokročilé funkce

Goniometrické, cyklometrické, hyperbolické a inverzní, odmocnina

Paměťové registry

22

Zdroj napájení

Baterie 2 x CR2032; životnost baterií 1 rok při počítání hodinu denně

Udržení paměti po vypnutí

Ano

Nejlepší využití

Účetnictví, bankovnictví, finanční obory, obchodování, reality, statistika, algebra

Váha

85 g

Rozměry

14,5 x 8,0 x 1,2 cm

Obsah balení

Kalkulátor, pouzdro, baterie, úvodní stručný manuál

