
HP 17bII+ Finanční kalkulátor
Špičkový fi nanční kalkulátor pro studenty a profesionály ve světě fi nancí, obchodu, účetnictví a trhu s nemovi-
tostmi. Finanční kalkulátor HP 17bII + je velmi výkonný a zároveň jednoduchý na používání. 
Spočítá rychle splátky, úrokové sazby a jejich převody, směrodatnou odchylku, procenta, TVM, NPV, IRR, cash 
fl ow, dluhopisy a další. Obsahuje 28kB uživatelské paměti, přes 250 funkcí, RPN a algebraické zadávání dat, hodi-
ny, připomenutí, kalendář, aplikace HP solve, kontextová menu a hlášení

Nejvyšší výkon
Obchodní a fi nanční funkce, statistické a matematické funkce, 
správa dat a času a možnost přizpůsobení funkcí.

Volba režimu
Přehledný LCD displej s dvěma řádky a 22 znaky, dobře čitelný
i při naklonění. Snadná orientace v přehledných menu s kontex-
tovými nabídkami, možnost volby jazyka kalkulátoru. Možnost 
volby zadávací logiky: RPN nebo algebraická.

Ideální početní partner
Pro účetnictví, podnikání, fi nanční obory, obchodování a reality.

Unikátní konstrukční vlastnosti
Klasické HP klávesy „Rotate and Click“ dávají jistotu při každém 
stisku.
Kovový plát, který pokrývá kalkulátor, dodává kalkulátoru stylo-
vý vzhled a zvýšenou ochranu.
Štíhlý design a prémiové pouzdro. Baterii šetří automatické 
vypínání po 10 minutách.

Finanční a obchodní funkce
Výpočty časové hodnoty peněz TVM (spoření, hypotéky, leasing, 
půjčky)
Generování amortizační tabulky
Analýza cash fl ow ze seznamu (až 3200 položek)
Převody měn
Vyhodnocování efektivnosti investice metodami NPV, NFV, NUS 
a IRR
Kompatibilní s bezdrátovou tiskárnou HP 82240 
Cena dluhopisů a výnos
4 odpisové metody: SL, DB, SOYD and ACRS
Převody úrokové míry 
Výpočty s procenty: %CHG, %TOTL, MU%P, MU%C

Správa času a data
Hodiny, kalendář, schůzky a alarm
Výpočty s daty (15.10.1582 až 31.12.9999)
Číslované seznamy, editace, třídění, ukládání



HP 17bII+ Finanční kalkulátor

Produktové číslo F2234A

Displej 2 řádky x 22 znaků, 131 x 6 bodů + indikátory, nastavitelný kontrast

Typ LCD

Režim zadávání dat RPN, algebraický

Menu a příkazy Ano

Klávesnice Numerická

Zdroj napájení Baterie 2 x CR2032

Udržení paměti po vypnutí Ano

Nejlepší využití Účetnictví, bankovnictví, fi nanční obory, obchodování, reality

Váha 110 g

Rozměry 14,5 x 8,1 x 1,6  cm

Obsah balení Kalkulátor, prémiové pouzdro, baterie, úvodní stručný manuál


