
HP OfficeCalc 200

Voor kantoor of detailhandel,
de HP OfficeCalc 200 heeft
de functies die u nodig heeft
voor snelle en makkelijke
berekeningen aan uw
bureau of toonbank. U zult
het grote scherm en stijlvol
design op prijs stellen.

VOOR KANTOOR EN VERKOOP – ALLE FUNCTIES
DIE U VOOR EENVOUDIG WERK OF BEREKENINGEN
BIJ VERKOOPTRANSACTIES NODIG HEEFT:
• Verkooptotaal en belastingfuncties voor verkoop

BEREKENINGEN:
• Zakelijke functies zoals winstmarge en percentage

GEMAKKELIJK TE BEKIJKEN:
•Groot, 14-cijferig, hoekig scherm
•Gemakkelijk te bekijken

STIJLVOL:
• Uniek, modern horizontaal design

ENERGIE-EFFICIENT:
• Zonnebatterij en accu

BETROUWBAAR:
• Duurzame bouw
• De legendarische erfenis van nauwkeurigheid
en betrouwbaarheid van HP

Ideaal voor kantoor, verkoop, boekhouding, thuis,
en algemene doeleinden.

$ 1+2=3



Makkelijk af te lezen
14—cijferige LCD

Zonnebatterij met
accu als reserve

Hoekige
display voor
gebruik aan
het bureau

Algemene zakelijke functies:
Winstmarge, procent,
en verandering van teken

Handige geheugenfuncties

Berekent makkelijk
omzetbelasting

Tijdbesparende
“Check-and-Correct
(Controle en
Verbeter)“ - functie

Specificaties
Ideaal voor Kantoor, verkoop, boekhouding, thuis, en algemene doeleinden

Display 14-cijferig + commando’s

LCD cijfergrootte: 20,34 x 6,88 mm

Oppervlakte: 109,5 x 27,5 mm

Invoersysteem logica Algebraïsch

Zakelijke/financiële functies Winstmarge, berekening van belasting, percentage, Algemeen Totaal

Wiskundige functies Veranderen van teken, +, ÷, —, x, vierkantswortel, afrondingen

Toegevoegde functies 120-stap Check-and-Correct (Controle en Verbeter), herhalingfunctie, geheugenberekeningen,

de toets dubbele nul, en display die in hoek kan gesteld worden.

Voeding Zonnebatterij met accu als reserve

Levensduur batterijen 5,7 jaar (bij gebruik van 1 u/dag)

Automatische uitschakeling 5 tot 11 minuten

Gewicht 262 g

Afmeting ( L x B x D ) 208 x 159 x 34 mm

Materiaal van de toetsen Plastic

Wat zit er in de doos Rekenmachine met batterijen, en handleiding

Garantie 1 jaar garantie (kan verschillen per regio)
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Voor kantoor of detailhandel, de HP OfficeCalc 200
heeft de functies die u nodig heeft voor snelle
berekeningen aan uw bureau of toonbank. U zult zijn
groot 14-cijferig scherm, stijlvol design en energie-
efficiënte op prijs stellen. En, HP maakt het
betrouwbaar en nauwkeurig.

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

HP OfficeCalc 200


