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FOR DEG!



FX-82 EX 

Tekniske 
regnere

• Modellen erstatter alle tidligere
  modeller (FX-82 ES, FX-82 ES Plus)
• Basismodell med 274 funksjoner
  og et topp valg  i videregående skole
• Dekker alle behov for utregninger og
  har funksjoner for Statistikk og Tabell

Skoleregnere

FX-991 EX 
• Toppmodellen som erstatter alle           
  tidligere modeller (FX-991 ES, FX-991ES Plus)

• Like enkel i bruk som FX-82 EX, men mange                         
  flotte tilleggsfunskjoner som du kan bruke     
  fra første dag i videregående skole uansett 
  retning.



Felles for ClassWiz-
modellen FX-82EX 
og FX-991EX

Tekniske 
regnere

• Kom i 2015

• Høyoppløselig skjerm

• Moderne og rask prosessor

Skoleregnere

FX-991EX gir deg 
mye mer enn 
utregninger….
• Likningsløser

• Regneark

• Vitenskapelige konstanter

• QR-kode for smarttelefon

• Vektorregning

• Matriser

Og du følger undervisningen like enkelt som 
om du satt med en FX-82 EX! 



Skoleregnere

Grafiske regnere

Grafiske kalkulatorer for 
videregående skole og høgskole. 

FX-9750GII
• Basismodell
• Matrise
• Integral 

FX-9860GII
• Naturlig lærebokdisplay
• Bakgrunnsbelyst display
• Tabellregning

FX-CG20

• God grafisk regner med  
   fargedisplay  
• Bildeplot

FX-CG50
• Toppmodellen av de grafiske 
• 3D graf , bildeplot
• Hurtigsøk med 
   minnefunksjon

FX-CG50 er markedets mest moderne grafiske kalkulator, slank og elegant og med et delikat 
design. Brukergrensesnittet bygger på tidligere modeller og du følger enkelt undervisningen 
om den foregår på en eldre modell!



sur la fx-92 Spéciale Collège

Pour tout achat du 15/04/2016 

au 30/09/2016

Grafiske regnere

Funksjon FX-9750GII FX-9860GII FX-CG-20 FX-CG50

Utvidet l ikningsløser    
Stokastisk analyse    
Enhetsomregning    
Sirkel- og stolpediagram    
Integralregning og presentasjon    

Matrisregning    
Statistikk og kombinatorikk    
Vektorregning   
Naturlig lærebokdisplay   
Bakgrunnsbelysning display   
Bildeplotfunksjon  
Fargedisplay  
3D graf 
Hurtigsøk m minnefunksjon 



Skoleregnere

Du kan regne med CASIO!

Denne GUIDEN skal hjelpe deg å velge rett kalkulator 
til dine studier. 

GUIDEN er ment å gi en oversikt over skolemodellene 
og tilstrekkelig nøkkelinformasjon til å velge rett. 

Ønsker du detaljert informasjon kan du alltid finne 
mer informasjon på www.casio-skoleregnere.no

Til alle CASIOs kalkulatorer er det gode bruksanvisninger 
på norsk og mye ressurser på nettet. 

Vi minner også om våre
to populære godkjente 
kalkulatorer for 
grunnskolen, 
SL-450S og SL-300NC



Skoleregnere og programvare 

Tekniska 
räknare

Programvaren ClassPad Manager gir deg alt i en pakke

• Intuitive menyer
• For Windows og Mac
• Computer Algebra System (CAS)
• eActivity kombinerer tekst og matematikk
• 90 dagers gratis prøveperiode

 Last ned her: http://edu.casio.com

CASIO har matematikkverktøy 
for alle behov!
• Finansregner for 

     v.g.skole og høgskole 

• Amortisering 

• Rentes rente

•   Kontantstrøm

For deg som vil litt 
lenger!

• Vår toppmodell

• CAS og grafisk kalkulator

• Trykkfølsom pekeskjerm

•   Kalkulatoren som har «alt»!
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