
HP 40gs
Grafiikkalaskin lukion pitkään matematiikkaan

Tietokonealgebrajärjestelmä (CAS)
Helppokäyttöinen symbolisen laskennan osio laajentaa
laskimen käyttöä grafiikkalaskimeen verrattuna.

• Kaikki laskutoimitukset voidaan suorittaa CAS-
tilassa myös symboleilla.

• Kaikki laskutoimitukset voidaan kirjoittaa samassa
muodossa kuin oppikirjoissa.

• Vastaukset saa samassa muodossa kuin oppikirjoissa.

• Useisiin laskutoimituksiin helposti välivaiheita.

Monipuolinen ja tehokas laskin
Laajat toiminnot ja ajanmukaiset tiedonsiirtomahdollisuudet
mahdollistavat laskimen monipuolisen käytön nyt ja
tulevaisuudessa.

• Liitännät tietokoneeseen ja toiseen laskimeen
mahdollistavat apuohjelmien ja muistiinpanojen siirron.

• Muistia useille toimintaa laajentaville apuohjelmille,
kokonaismuistia 2.25MB (2MB Flash + 256KB RAM)*

• Yli 750 sisäänrakennettua toimintoa sekä tehokkaat
HP:n yhtälöratkaisijat ja apuohjelmat (Aplet).

• 29 luonnonvakiota auttavat luonnontieteiden 
laskuissa.

HP-laatua ja kattavat tukipalvelut
HP:n kokemus laskimien ja tietokoneiden valmistuksesta
takaa tuotteiden laadun ja jatkuvan kehitystyön.
Maahantuojalla on laajat tukipalvelut.

• Laskimen käytön opit nopeasti maahantuojan
laatimalla opetusohjelmalla. 

• Lisätietoja
joko www.radixoy.com (suomeksi)
tai www.hp.com/calculators (englanniksi)

Tietokonealgebrajärjestelmä (CAS), numeeriset ja symboliset
laskutoimitukset, laskujen välivaiheita, oppikirjamainen
kirjoitus- ja esitysmuoto.

• Tarkat arvot saa nopeasti myös likiarvoiksi.

• HP:n ainutlaatuinen Click-and-Rotate-näppäimistö
vähentää näppäilyvirheitä.

• Jaettava näyttö monipuolistaa tulosten tarkastelua.

• StreamSmart tiedonkeräimen liitäntämahdollisuus
tekee laskimesta monipuolisen oppimisvälineen
myös luonnontieteissä.

• Kouluille, joissa käytetään HP 40gs-laskinta,
laskinemulaattori veloituksetta.

Symbolinen grafiikkalaskin lukion pitkään matematiikkaan.



HP 40gs
Tekniset tiedot

Maahantuonti: Radix

HP tuotenumero F2225AA

Prosessori 75MHz ARM9

Näytön koko 131 x 64 pikseliä (7 riviä x 33 merkkiä + 2 otsikkoriviä + 1 valikkorivi)

Näytön tyyppi LCD

Liitännät USB- ja sarjaportit laskimen liittämiseen PC:hen, toiseen
laskimeen tai StreamSmart tiedonkeräimeen.

Näytön kirkkaus Säädettävissä

Käyttöjärjestelmä Algebrallinen, kirjoitusmuoto kuten oppikirjoissa.

Sisäänrakennettuja toimintoja Yli 750, lisäksi käyttökelpoisia apuohjelmia

Valikkoja, kehotteita jne Kyllä

Laskentatarkkuus 15 numeroa

Muisti 2.25MB (2MB Flash + 256KB RAM)*

Näppäimistö Kirjainnumeerinen

Virtalähde AAA x 4 + CR2032

Muistin säilytys, kun virta pois Kyllä

Automaattinen virran katkaisu 5 minuuttia

Koko (P x L x P) 18.7 x 9.4 x 3.1 cm

Kuorimateriaali Muovi

Näppäimien päällysmateriaali Muovi

Paino Noin 249 g 

Toimituksen sisältö
Laskin, paristot, käyttöopas (suomal.+ engl.), kaapelit PC:hen ja
toiseen laskimeen liittämistä varten, ohjelmisto-CD, apuohjelmia,
laskimen opetusohjelman käyttöoikeus

Takuu Kahden vuoden takuu

Soveltuu oppiaineisiin
Matematiikka, fysiikka, kemia, biologia,
tilastotiede, kaupalliset aineet

Käyttö sallittu Ylioppilaskirjoituksissa 1.1.2012 alkaen,
useimmissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

HP 40gs grafiikkalaskin on hyvä valinta
lukion pitkän matematiikan laskimeksi.
• Tietokonealgebrajärjestelmä (CAS)
• Symbolinen, numeerinen ja graafinen esitysmuoto
• Monipuoliset yhtälöiden ratkaisijat

• PC:lle laskinemulaattori
• Helppokäyttöinen
• Laskimen oppimista nopeuttava opetusohjelma
• Välivaiheita helposti näkyville
• Edullinen

*Flash ROM-muisti on laskimen päivityksiä varten eikä ole normaalissa laskinkäytössä.
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