HP 35s Vědecký kalkulátor
Nejvýkonnější vědecký kalkulátor od HP nabízí profesionální výkon, režim zadávání dat RPN a možnost
programování. Kdykoliv se lze jednoduše přepnout z RPN na algebraický režim zadávání dat. Mezi další
výbavu patří dvouřádkový přehledný displej a výkonný řešitel HP Solve.

Nejvýkonnější kalkulátor, co se vejde
do kapsy

Pokud chtějí profesionálové či vysokoškoláci vědecký kalkulátor,
který nabízí RPN i algebraickou vstupní logiku, pak mají pouze
jedinou volbu, a to HP 35s.
• Vyberte si mezi RPN nebo algebraickou logikou zadáváním
dat, žádná jiná vědecká kalkulačka obojí nenabízí
• Zcela programovatelná – pracujte efektivněji s programováním klávesových úhozů
• Hravě zvládne i ty nejtěžší početní úlohy s pomocí 30 kB
paměti a 800 nezávislými paměťovými registry
• Uložte si rovnici, kde vypočtete jakoukoliv proměnnou pomocí
HP Solve, nebo použijte některé ze 100 vestavěných funkcí

Spolehlivý výkon a přesné výsledky

HP 35s nabízí velký 2řádkový alfanumerický displej s nastavitelným kontrastem, zvednuté okraje těla na ochranu kláves
a robustní knihovnu vestavěných funkcí a konstant.
• Přehledný displej s 2řádky a nastavitelným kontrastem
pro snadné zadání, procházení historie, zprávy a hlášení
• Zjednodušte si fyziku s 42 vestavěnými fyzikálními konstantami plus kompletní knihovnou převodů jednotek
• Získejte vždy přesné výsledky s možností úprav, vrácení
předchozího kroku a mazání
• Kompaktní rozměry a zvýšené okraje jsou určeny
pro profesionály, kteří potřebují okamžité výpočty v terénu

Výkon a funkčnost v jednom

Ušetřete si čas s ohromným množstvím programovatelných
vědeckých funkcí.
• Používejte výkonné funkce pro statistiku jedné a dvou
proměnných, lineární regresi a další výpočty
• Používejte funkce pro počítání v binární, osmičkové a hexadecimální soustavě a převody mezi nimi
• Počítejte s komplexními čísly, pracujte s logaritmy,
exponenciální a inverzní funkce apod.
• Využijte výkonného zlomkového režimu pro převody
mezi zlomky a desetinnými čísly a naopak

HP 35s Vědecký kalkulátor

Produktové číslo

F2215AA

Displej

2 řádky x 14 číslic + indikátory

Rozměry

14 číslic (bodové matice 5 x 7), 2 řádky, indikátory

Typ

LCD

Kontrast

Nastavitelný

Režim zadávání dat

RPN, algebraický

Vestavěné funkce

100+

Menu a příkazy

Ano

Vnitřní přesnost

15 číslic

Počet operací

Nejvýše 13

Paměť

800 paměťových registrů; 30KB

Klávesnice

Alfanumerická

Napájení

Baterie 2 x CR2032

Udržení paměti po vypnutí

Ano

Životnost baterie

Přibližně 9 měsíců při počítání hodinu denně

Nejlepší využití

Strojírenství, stavitelství, medicína, vědecké obory

Váha

125 g

Rozměry

15,8 x 8,2 x 1,82 cm

Materiál těla kalkulátoru

Plast s kovovým plátem

Materiál kláves

Plast

Záruka

2 roky

Obsah balení

Kalkulátor, pouzdro, baterie, úvodní stručný manuál

