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Vedecké kalkulačky

CASIO FX-85 CEX
Prvá vedecká kalkulačka so slovenským menu a QR kódom, bodovým 
displejom, extra veľkým rozlíšením, plastovými tlačidlami a plastovým 
vysúvacím puzdrom, vybavená 293 matematickými funkciami.

Obj. kód Názov Cena €

3 CS0126 73 CASIO FX-85 CEX 28,90

Technická špecifi kácia:

• funkcia Multi replay
• výpočty zlomkov
• variácie, kombinácie
• štatistické výpočty (štandardná 

odchýlka, regresná analýza)
• variabilná pamäť

• 47 konštánt
• šesťdesiatková / desiatková sústava
• hyperbolické, inverzné hyp. funkcie
• exponenciálny displej
• batériové, resp. duálne napájanie
• rozmery 77 × 165,5 × 11,1 mm.

CASIO FX-991 CEX
Prvá vedecká kalkulačka so slovenským menu, QR kódom a periodic-
kou tabuľkou, bodovým displejom, extra veľkým rozlíšením a plasto-
vými tlačidlami, vybavená 47 vedeckými konštantami, 40 metrickými 
prepočtami a 668 matematickými funkciami.

Obj. kód Názov Cena €

1 CS0126 74 CASIO FX-991 CEX 41,–

Technická špecifi kácia:

• funkcia Multi replay
• výpočty zlomkov
• variácie, kombinácie
• štatistické výpočty (štandardná 

odchýlka, regresná analýza)
• variabilná pamäť
• tabuľkový procesor

• šesťdesiatková / desiatková sústava
• hyperbolické, inverzné hyperbolické 

funkcie
• maticové výpočty
• výpočty rovníc
• duálne napájanie
• rozmery 77 × 165 × 11,1 mm.

CITIZEN SR-270X college
Vedecká kalkulačka s  veľkým grafi ckým LCD displejom s  nastaviteľ-
ným kontrastom, ktorý umožňuje zadávanie a  zobrazovanie výrazov 
v  obvyklom matematickom vyjadrení rovnako ako na  papieri. Ľahko 
a  prehľadne vyjadruje symbolické vyjadrenie π, zlomky, exponenty, 
odmocniny a pod. Vybavená 274 integrovanými funkciami. S pevným 
plastovým krytom. Farba čierna.

Obj. kód Názov Cena €

2 CI0270 00 CITIZEN SR-270X college 23,80

Technická špecifi kácia:

• rátanie so zlomkami
• goniometrické funkcie
• hyperbolické funkcie
• logaritmické a exponenciálne funkcie
• trigonometrické funkcie vrátane 

inverzných v DEG, RAD a GRAD
• štatistika jednej a dvoch premenných
• 6 typov regresie

• pravdepodobnosť, kombinácie 
a permutácie

• funkcia vyvolania posledného 
výsledku

• uchovávanie pamäte
• duálne napájanie (solárne + batéria)
• rozmery 84 × 165 × 20 mm.

Technická špecifi kácia:

• goniometrické a trigonometrické 
funkcie

• 6 typov regresie
• kombinácie a permutácie
• kvadratické rovnice
• prevody uhlov a súradníc

• náhodné číslo
• výpočty so zlomkami
• hyperbolické funkcie
• uchovávanie pamäte
• napájanie batériou
• rozmery 80 × 154 × 14 mm.

CITIZEN SR-270N
Vedecká kalkulačka s 12-miestnym 2-riadkovým displejom. Vybavená 
236 integrovanými funkciami.

Obj. kód Názov Cena €

4 CI2700 10 CITIZEN SR-270N 13,–
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