
HP PrintCalc 100

Handig en nuttig, de HP
PrintCalc 100is de stijlvolle
oplossing voor afdrukbare
swift-berekeningen. U kunt
snel omzetbelasting, winst,
valutaomzetting, algemene
totalen en veel meer
berekenen.

GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN:
• Alle functies die u nodig heeft om snel kantoor,
belastingen, of verkoopberekeningen uit te voeren.

• Verkooptotaal en belastingfuncties voor
verkoopberekeningen

• Zakelijke functies: Procent, kost, verkoopprijs, en winst
• De toets Algemeen Totaal (GT)
• Omzetten van valuta
• Toetsen om belastingen te berekenen

STIJLVOL:
• Uniek en modern design
• Groot, 12-cijferige, display dat in een hoek kan
gesteld worden

AFDRUKKEN:
• Verschaft ontvangstbewijzen of bewijsmaterialen
• 1 kleur, 1,4 lijnen worden er per seconde afgedrukt

BETROUWBAAR:
• Duurzaam vervaardigd en 2de legendarische erfenis
van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van HP

• Van HP, een leider in financiële rekenmachines en
printers

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



Uitvouwbare papierhouder
voor grote rollen

Makkelijk af te lezen
12—cijferige LCD

Algemene zakelijke functies:
kost, verkoopprijs, en winst

Printfunctie door
een druk op
de knop

Berekent makkelijk
omzetbelasting

Handige geheugenfuncties

Hoekige display
voor gebruik
aan het bureau

Omzetten
van valuta

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

Display 12-cijferig + commando’s
LCD cijfergrootte: 16 x 4 mm
Oppervlakte: 75 x 24 mm

Invoersysteem logica Algebraïsch

Zakelijke/financiële functies Kost, verkoop, winst, berekenen van belasting, percentage, Algemeen Totaal, omzetten van valuta

Wiskundige functies Veranderen van teken, +, ÷, —, x, =

Toegevoegde functies De functie papier feeden, keuze voor afronding en decimaal punt, geheugenberekeningen,
de toets dubbele nul en een display waarvan de hoek kan gewijzigd worden.

Voeding 4 AA batterijen of optioneel een netstroomadapter

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

Afdrukfunctie 1 kleur, 1,4 lijnen/sec, papierbreedte 58 mm
Papierrol: 5,72 cm x 30,48 m
Inktrol: IR 40 of SR 40

Gewicht 278 g

Afmeting ( L x B x D ) 200 x 96 x 43,5 mm

Materiaal van de toetsen Plastic

Wat zit er in de doos Rekenmachine met batterijen, gebruikshandleiding en een papierrol

Garantie 1 jaar garantie (kan verschillen per regio)
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De stijlvolle HP PrintCalc 100 heeft alle zakelijke functies
die u nodig heeft in de boekhouding of op kantoor, plus
afdrukmogelijkheden voor een permanente opslag van
uw berekeningen. Plus, het is van HP, de marktleider in
financiële rekenmachines en printers.

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


