
HP 20b Business Consultant

De stijlvolle HP 20b Business,
een zakelijke rekenmachine
die zowel mooi als functioneel
is, is gebruiksvriendelijk en
makkelijk om mee te leren
werken. U krijgt met de
meest recente high-speed
rekenmachine van HP snel
oplossingen voor financiële
berekeningen en berekeningen
met betrekking tot vastgoed, u
kunt deze grote getallen op het
grote display met 2 lijnen zien.
De mooi gestroomlijnde HP 20b Business Consultant is
ideaal voor studenten en professionelen en biedt snel
oplossingen voor uw zakelijke en financiële berekeningen.

GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN EN MEE TE LEREN WERKEN:
• De financiële, zakelijke en vastgoedfuncties in
een eenvoudige intuïtieve lay-out

• Een gebruiksvriendelijke “worksheet” -interface
STIJLVOL:
• Een uniek en modern ontwerp
• Mooie stijl en ergonomisch

SNEL EN BETROUWBAAR:
• De nieuwe hoge-snelheid -CPU verschaft snelle
resultaten en is nauwkeurig tot op 15 cijfers na
de komma

• De legendarische erfenis van kwaliteit en
betrouwbaarheid van HP

GROTE DISPLAY MET 2 LIJNEN:
• U kunt grote getallen bekijken (tot 12 cijfers)
• U kunt door variabelen bladeren, gedetailleerde
labels, menu’s en opdrachten (tot 8 karakters)

KEUZE:
• Tijdbesparende RPN, hiërarchische of traditionele
reeks van algebraïsche invoer

• Trigonometrie, hyperbolisch en andere geavanceerde
wetenschappelijke functies

• Configureer makkelijk de grootte van de display
en taalvoorkeuren



Veelgebruikte zakelijke functies: TVM, IRR, obligaties, depreciatie
en cash-flows

Intrestconversie: Oplossing voor elke variabele -periodes per jaar,
nominale of effectieve interest

Specifieke afschrijvingtoets

Krachtige statistieke functies: 8 statistische modellen, standaard-
fout, covariantie en meer

Gemakkelijke omschakeling tussen tijdbesparende RPN en
traditionele algebraïsch (keten of hiërarchisch) gegevensinvoer

De scroll-toetsen laten u toe om makkelijk door de menulijsten,
variabelen, recente resultaten en meer te bladeren

Een indrukwekkende wiskundebibliotheek, inclusief een focus op
trigonometrie, hyperbolisch en geavanceerde kansberekening

Speciale toetsen voor veelvoorkomende wiskundefuncties

Specificaties
CPU Atmel 30MHz, low-power AT91SAM7L128 ARM7 Systeem op een chip.

Display 2 lijnen alfanumerieke LCD-display: Eerste lijn: 8 karakters scrolling display + 11 indicators.
Tweede lijn: 12 +3 cijfers display. Afstelbaar contrast

Invoersysteem logica Keuze tussen RPN, hiërarchisch of keten algebraïsch

Getalinvoer Keuze voor decimaal punt, keuze voor 1000 separator en keuze voor herstel

Menu’s, commando’s, enz. Gedetailleerde real-text labels, menu’s/werkbladen, commando’s

Talen Engels, Frans, Duits, Spaans

Zakelijke/financiële functies TVM, IRR, NPV, NUS, amortisatie, depreciatie, obligatie, rendement en verworven interest, interestconversie,
op een lijst gebaseerde cash-flow-analyse, cash-flows, break-even-analyse

Wiskundige/Statistieke functies Op basis van lijsten, 1 en 2-variable statistieken, gemiddelde, standaard afwijking, bevolking afwijking,
standaardfout, voorspelling, correlatie en covariantie, +, -, X, ÷, %, 1/x, +/- , wetenschappelijke notatie, n!,
combinaties, permutaties, afrondingen, willekeurige nummers, LOG, LN, 10x, PL, vierkantswortel, trigonometrie,
kansberekening

Toegevoegde functies Databerekeningen, voorkeuren voor de grootte van de display en taal, geheugenfuncties, bewerking
(backspace, invoegen, wissen), scroll-toetsen

Interne nauwkeurigheid 15 cijfers

Geheugen Slaat tot 50 cash-flows of statistische data-items op, plus 10 opslag geheugenregisters

Toetsenbord Numeriek

Voeding/Uitgeschakeld 2 x CR2032 batterijen /Ja
geheugenbescherming

Levensduur batterijen Gemiddeld 9 maanden

Gewicht/Afmetingen 113,2 g/14,92 x 7,70 x 1,6 cm

Garantie 1 jaar garantie (kan verschillen per regio)
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HP Kwaliteit en ondersteuning
• Vertrouw op HP kwaliteit en bekroonde
ondersteuning—online en per telefoon

• Haal het meeste uit uw rekenmachine, bezoek
www.hp.com/calculators voor online handleidingen


