
HP Quick Calc
Een compacte, stijlvolle en gemakkelijk-te-gebruiken-oplossing
voor snelle berekeningen onderweg, thuis of op kantoor

STIJLVOL
—Quick Calc heeft een uniek
gestroomlijnd design in een
verscheidenheid aan kleuren

GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN
—Quick Calc beschikt over alle
benodigde functies voor snelle en
gemakkelijke alledaagse berekeningen
op het zerk, thuis of onderweg
COMPACT

—Neem Quick Calc mee aan uw
sleutelhanger, in uw handtas, aktetas
of wagen

MAGNETISCH
—Quick Calc blijft aan uw dossierkast,
koelkast of een metalen oppervlak kleven



Open bevestigingsmiddelen voegen
ruige stijl toe

Geheugenfuncties

Duurzame metalen frontplaat in
verschillende kleuren

Unieke horizontale vorm

Inspringing om riempje aan te
bevestigen

De handige magnetische achterzijde
laat u toe om het aan de meeste
metalen oppervlakten te kleven

% -berekeningen

HP Quick Calc
Belangrijkste
eigenschappen*

Afmetingen toestel 118 X 44 X 15 mm (4,65 x 1,73 x 0,59 in)

Gewicht toestel 46,0 g (1,62 oz)

Display LCD: 1/3D 1/2B 46,14 x 19,20 x 1,1 150L. Displaygrootte 42 x 12,7mm (1,65 x 0,50 in)

Invoersysteem logica Algebraïsch

Toetsenbord Numeriek

Voeding G10 /LR54/L1130 x 1 (0,015 mWz )

Kleuren Brons, groen, roze, zilverkleurig

Materialen Omhulsel: Plastic met een metalen voorpaneel. Toetsen: Rubber

Speciale eigenschappen Automatische uitschakeling, magnetisch achterzijde, meerdere kleuren

Berekeningen +, -, *, /, percentage (%), geheugenfunctie (MRC, M+, M-), berekening van constanten, invoer wissen (CE)

Garantie De enigste garanties voor HP-producten en –diensten worden beschreven in de uitdrukkelijke
garantieverklaringen die bij zulke producten en diensten worden toegevoegd. Niets dat hierin
wordt beschreven mag als aanvullende garantie worden aangenomen.

Specificaties

Om meer te weten te komen, bezoek www.hp.com/calculators
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