
HP Prime grafische rekenmachine

Touchbediening. Full-colour. Revolutionaire functionaliteit. De HP Prime Graphing Calculator is een
handheld rekenmachine voor het touchtijdperk. Dit schitterende multi-touch kleurenapparaat biedt zowel
touchbediening als toetsinvoer, simpele integratie van wiskundige representaties, snelle beoordeling van
educatieve vorderingen, draadloze connectiviteit1 en een lang werkende oplaadbare lithium-ion batterij.

De rekenmachine die u nooit meer wilt
missen
Deze evolutie op calculatorgebied heeft een stijlvol, plat, matmetalen
design en levert uitstekende prestaties. Een schuifklep beschermt de
machine als die niet gebruikt wordt.
Rijke rekenmogelijkheden met het vertrouwde HP toetsenbord en een
groot 3,5-inch diagonaal multi-touch display.

Krachtige applicaties
Speciale knoppen om te schakelen tussen symbolische, grafische en
numerieke weergave. Onderzoek wiskundige concepten met
dynamische geometrie, CAS, geavanceerde grafische toepassingen en
spreadsheetapplicaties.
Win tijd, bespaar toetsinvoer met RPN en de programmeerbare
functies en zie de tussenuitkomsten terwijl u werkt.
Met de test-configuratie wordt de rekenmachine een
examenhulpmiddel waarin alleen goedgekeurde functies beschikbaar
zijn.
Het blijft niet bij hardware. Het apparaat bevat ook een set
geïntegreerde tools. HP Equation Writer is ideaal om lineaire en
niet-lineaire vergelijkingen op te lossen. HP Solve is een
tijdbesparende applicatie waarin u vergelijkingen opslaat en
variabelen berekent zonder de vergelijking opnieuw in te voeren.

Ontworpen om productief te blijven
Met de oplaadbare lithium-ion batterij werkt u langer.
De oplader werkt zowel via de USB-poort van uw pc als in een
standaard wandstopcontact.



HP Prime grafische rekenmachine

Scherm 8,9-cm (3,5-inch) diagonaal multi-touch kleurendisplay; 320 x 240 16-bits kleurentouchscreen (10 regels x 33 tekens + menu's + koptekst)

Type scherm TFT

Productkleur Zwart

Materiaal van behuizing Plastic

Invoersysteemlogica RPN; Algebraïsch; Tekst

Menu's/aanwijzingen Ja

Toetsenbord Alfanumeriek

Ideaal voor Techniek; Computerwetenschap; Landmeetkunde; Trigonometrie; Statistiek; Geometrie; Biologie; Chemie; Fysica

Grafiekfuncties 2D-functie, pool, parametrische plot; Differentiaalvergelijking, staafdiagram; Histogram, spreidingsdiagram; Vinden: Snijpunt, extreem, helling,
oppervlak; Zoomen, traceren, coördinaten, schaduw

Wiskundige functies +, -, x, ÷, ?, 1/x, +/-, In, ex, x?y; yx, LOG, 10x, x2, %, ? , n!; Breuken; Graden, radialen of grads-modus; Trigonometrische/inverse functies;
Hyperbolische/inverse functies; HP Solve applicatie (worteltrekken); Numerieke integratie; Symbolische integratie; Numerieke differentiatie;
Symbolische differentiatie; Complexe getallen functies; Polynoomworteltrekken, Taylor-serie; Absolute waarde, afronding; Geheel getal en decimaal
gedeelte van getal; Modulus functie, vloer, plafond; CAS-systeem

Uitbreidingsmogelijkheden USB

Geheugen 256 MB Flashgeheugen

Voeding Oplaadbare lithium-ion batterij

Automatisch uitschakelen Door gebruiker te selecteren, standaard 5 minuten

Gewicht 228 gr (8.04 oz)

Afmetingen 18,23 x 8,58 x 1,4 cm (7.13 x 3.38 x .550 in)

Meegeleverd in de doos Rekenmachine, harde deksel, Quick Start gids, cd (verbindingssoftware en gebruikershandleiding), USB-kabel, micro-kabel en USB-voeding
1 Draadloze connectiviteit moet apart worden aangeschaft. Een op de USB-poort van de pc aangesloten draadloze dongel en een internetabonnement zijn vereist.

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als
rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.Meer informatie op
www.hp.eu/calculators
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