
HP10s+ Vědecký kalkulátor
Stylový vědecký kalkulátor, který ocení především studenti středních a vysokých škol. Snadné ovládání,
lehce čitelný displej a řada algebraických, goniometrických a statistických funkcí poskytuje vše potřebné
pro výpočty studentů i učitelů.

Kalkulátor, co vydrží
• HP 10s+ je napájený solárním článkem a díky záložní baterii

dobře pracuje i v horších světelných podmínkách.
• Před nárazy a pády na zem kalkulátor chrání pevný plastový

kryt.

Uživatelsky přívětivý design
• Na 2řádkovém displeji se zobrazují vaše výpočty i výsledky

zároveň.
• Speciální tlačítka pro běžné výpočty (např. log, %, x3) urychlují

zadávání výrazů.
• Uložení a vyvolání důležitých dat a výsledků je snadné díky

9 paměťovým registrům.
• Desetinná čísla z intervalu (-1; 1) zobrazuje v exponenciálním

či desetinném formátu, dle vašeho výběru.
• Jediným stiskem klávesy lze kdykoli změnit počet zobraze-

ných desetinných míst.

Ideální pro studenty matematiky
a přírodních věd
• S pomocí 240 zabudovaných funkcí si poradíte i s komplikova-

nými výpočty.
• Díky pokročilým statistickým funkcím vypočtete průměr,

směrodatnou odchylku, rozptyl aj.
• Výpočet pravděpodobnosti je snadný s tlačítky faktoriál,

kombinace, variace.
• Převod mezi desítkovou a šedesátkovou (stupně, minuty,

vteřiny) soustavou.
• Převody zlomků na desetinné číslo a obráceně.



HP10s+ Vědecký kalkulátor

Produktové číslo NW276AA

Barva produktu Bílá

Materiál Plast

Obsah balení Kalkulátor, kryt, baterie, manuál

Rozměry S krytem 8.22 x 1.95 x 14.95 cm

Bez krytu 7.72 x 1.50 x 14.70 cm

Váha S krytem 122.5 g

Bez krytu 92 g

Napájení Baterie LR44x1

Solární panel Vestavěný

Udržení paměti po vypnutí Ne

Automatické vypnutí Po 5 minutách

Funkce Vestavěné: 240

Pokročilé matematické: Převod polární – pravoúhlé souřadnice; převod desítková – šede-
sátková soustava

Pravděpodobnost
a statistika:

Variace, kombinace, statistika jedné a dvou proměnných v editoru
s náhodnými čísly, regresní analýza

Režim zadávání dat Algebraický

Ovládání s kontextovým 
menu

Ne

Nejlepší využití Obecná matematika, aritmetika, algebra, goniometrie, trigonometrie, statistika,
pravděpodobnost

Displej Rozměry displeje: 6.1 x 1.9 cm

Počet řádků: 2

Typ displeje 2řádkový kombinovaný displej

Paměťové registry 9 pamětí

Klávesnice Numerická

Přesnost Interní: 12 číslic; Displej: 10 číslic

Vestavěná jazyková podpora Ne

Další funkce Ne

Maximální počet operátorů
ve výrazu

24

Programovatelná Ne

Zvuky Ne

Záruka 2 roky



HP10s+ Vědecký kalkulátor

Funguje i v horších
světelných podmín-
kách díky solárnímu 
článku a záložní 
baterii

Zobrazuje desetinná 
čísla z intervalu (-1; 1)
v exponenciálním
nebo desetinném
formátu

2řádkový displej
zobrazuje vaše
výpočty i výsledky 
zároveň

Díky vestavěným
algebraickým
a goniometrickým
funkcím si poradí
s celou řadu obtížných 
příkladů

Statistika silnou
stránkou: vypočte 
průměr, směrodatnou 
odchylku, rozptyl
a mnohem více


