
HP Prime Grafi cký kalkulátor
Dotykový displej. Plně barevný. Inovace mezi grafi ckými kalkulátory.
HP Prime grafi cký kalkulátor obsahuje plně barevný, dotykový displej. Poskytuje možnosti ovládání
jak přes obrazovku tak přes klávesy. Jednoduchá integrace nebo zobrazení matematických funkcí.

Kalkulátor, který nebudete chtít pustit
V souladu s aktuálním vývojem kapesních kalkulátorů přichází
nový model HP Prime v elegantním, štíhlém designu s brou-
šeným kovem na povrchu, který nejen vypadá skvěle, ale také 
hodně vydrží.
Pro přenášení ve školní brašně má kalkulátor praktické plastové 
nasouvací pouzdro. 
Zárukou kvality je tradiční HP klávesnice ve známém designu a 
velký barevný dotykový displej s úhlopříčkou 3,5 palce.

Výkonné aplikace
HP Prime, to není jen prvotřídní „hardware“, ale také celá řada 
výkonných početních nástrojů. HP Equation Writer umožňuje 
řešení soustav lineárních i nelineárních rovnic, HP Solve je časově 
nenáročná aplikace, která vám umožní ukládat rovnice a řešit je 
pro zvolené proměnné.
Objevujte krásy matematiky s dynamickou geometrií, aplikací CAS 
a tabulkovým editorem. Rychlé přepínání mezi symbolickým,
grafi ckým a numerickým zobrazením umožňují tři speciální 
tlačítka. 
Pomocí aplikace Advanced Graphing můžete vykreslit i to, co 
běžné kalkulačky nemůžou. Zobrazte graf prakticky čehokoliv 
popsaného proměnnými X a Y, včetně nerovností a kuželoseček, 

to vše pouhým zadáním předpisu funkce a stiskem tlačítka. 
Ušetřete čas a nadbytečné stisky kláves s RPN režimem a progra-
movatelnými funkcemi.  
Nastavte kalkulátor jednoduše do spolehlivého režimu pro pí-
semné práce a zkoušky (EXAM mód) a povolte jen ty funkce, které 
chcete, aby žáci a studenti při zkoušce používali.

Velká výdrž a hodiny výpočtů
Vestavěná Li-Ion baterie má velkou kapacitu a zajistí vám, že 
HP Prime neselže zrovna ve chvíli, kdy jí budete potřebovat. 
Pokud kalkulátor potřebujete nabít, USB nabíječku lze připojit 
do standardní elektrické zásuvky, případně lze HP Prime dobíjet 
USB kabelem přímo z PC.

Bezdrátové připojení + software HP = 
chytré řešení
Bezdrátové připojení a HP Connectivity Kit umožňují propojit 
všechny kalkulátory ve třídě s PC učitele. Na počítači učitele lze 
vytvářet a upravovat programy, nastavit konfi guraci na zkoušku 
či písemnou práci, a také posílat datové soubory, kvízy a ankety 
na kalkulátory žáků. Obdobně lze přijímat data z kalkulátorů 
nebo rovnou zobrazit displej libovolného kalkulátoru na projek-
toru, aby jej viděla celá třída.



HP Prime Grafi cký kalkulátor

Produktové číslo NW280AA

Procesor 400 MHz ARM

Displej 3,5palcový barevný dotykový displej

Rozměry 320 x 240 bodů (10 řádků x 33 znaků + menu + hlavička)

Typ TFT

Režim zadávání dat RPN, algebraický a textbook

Menu a příkazy Ano

Klávesnice Alfanumerická

Paměť Standardní 32 MB

Flash 256 MB

Porty USB

Napájení Baterie Li-Ion vestavěná

Automatické vypnutí Po 5 minutách

Udržení paměti po vypnutí Ano

Nabíječka USB nabíječka v balení

Nejlepší využití Obecná matematika, aritmetika, algebra, goniometrie, trigonometrie, statistika,
pravděpodobnost

Váha 228 g

Rozměry 18,23 x 8,58 x 1,39 cm

Záruka 2 roky

Obsah balení Kalkulátor, kryt, baterie, úvodní stručný manuál, CD (Connectivity Kit, PC emulátor
a úvodní stručný manuál), USB kabel, USB nabíječka

1 HP Prime Wireless-Kit se prodává samostatně a obsahuje PC-anténu a 30 bezdrátových modulů s obousměrnou komunikaci dosahem až 15 metrů.


