
HP 300s+ Vědecký kalkulátor
Výkonný a spolehlivý vědecký kalkulátor HP 300s+ je ideálním pomocníkem v hodinách matematiky
a přírodovědných předmětů. 315 vestavěných funkcí poskytuje vše potřebné pro výpočty studentů i učitelů.

Matematický zápis (Textbook format
display)
Počítání na kalkulačce nikdy nebylo jednodušší – vše se zobrazí
na displeji stejně jako na papíře. Navíc, na velkém 4řádkovém
displeji s 15 číslicemi je příklad i výsledek vidět zároveň. Displej
má nastavitelný kontrast a jeho rozměry jsou 60 x 24 mm.
Kalkulátor je napájený solárním článkem a díky záložní baterii
dobře pracuje i ve ztížených světelných podmínkách.

Jednoduché ovládání
Díky 4 navigačním klávesám je prohlížení i editace předchozích
výpočtů snadné. 9 paměťových kláves je stále k dispozici
pro ukládání a vyvolání důležitých výsledků.
Výsledky lze zobrazit ve vědecké, technické či standardní notaci.
Odolný plastový kryt spolehlivě ochrání 300s+ při častém
nošení v batohu i kabelce.

Ideální pro matematiku a přírodní vědy
S pomocí 315 zabudovaných funkcí si poradíte i s komplikova-
nými výpočty.
Snadná statistika jedné a dvou proměnných v tabulkovém 
editoru.
Vypočet průměru, standardní odchylky a rozptylu. Regresní 
analýza.
40 vestavěných převodů metrických jednotek.
Knihovna imperiálních jednotek používaných v USA a Velké 
Británii.

Pokročilé funkce
Řešení soustav lineárních rovnic se 2 a 3 neznámými.
Funkce CALC pro výpočet výrazu s proměnnými.
Prvočíselný rozklad, celočíselné dělení, krácení zlomků.
Převody zlomků na celé číslo a obráceně.
Největší společný dělitel a nejmenší společný násobek.
Převody mezi desítkovou a šedesátkovou soustavou.
Funkce pro počet pravděpodobnosti (variace, kombinace,
faktoriál).



HP 300s+ Vědecký kalkulátor

Produktové číslo NW277AA

Barva produktu černá

Materiál Plast

Obsah balení Kalkulátor, kryt, baterie, manuál

Rozměry S krytem 8.42 x 1.95 x 15.55 cm

Bez krytu 7.90 x 1.50 x 15.30 cm

Váha S krytem 148.5 g

Bez krytu 112 g

Napájení Baterie LR44x1

Solární panel Vestavěný

Udržení paměti po vypnutí Ano

Automatické vypnutí 5 minut

Funkce Vestavěné: 315

Pokročilé matematické: 40 převodů metrických jednotek. Řešení soustav rovnic
se 2 a 3 neznámými. Prvočíselný rozklad, celočíselné dělení.

Pravděpodobnost
a statistika:

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

Režim zadávání dat Algebraický

Ovládání s kontextovým 
menu

Ne

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

Displej Rozměry displeje: 6.05 x 2.43 cm

Počet řádků: 4 při lineárním zadávání; 31 x 96 bodů x 15 číslic

Typ displeje 4řádkový LCD displej se standardním zobrazením matematických symbolů

Paměťové registry 9 pamětí

Klávesnice Alfanumerická

Přesnost Interní: 15 číslic; Displej: 15 číslic

Vestavěná jazyková podpora Ne

Další funkce Procházení a editace předchozích výpočtů

Maximální počet operátorů
ve výrazu

24

Programovatelná Ne

Zvuky Ne

Záruka 2 roky


