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JUST DIG!



FX-82EX 

Tekniska 
räknare

• Modellen ersätter de tidigare 
  modellerna (FX-82ES, FX-82ES Plus)

• Basräknaren med 274 funktioner är ett  
  bra val för högstadiet/gymnasiet. 

• Upfyller alla behov för beräkningar 
   och har stastistik- och tabellfunktioner. 

Skolräknare

FX-991EX 
• Toppmodellen bland de tekniska räknarna, 
  ersätter alla tidigare modeller (FX-991ES, 
  FX991ES Plus)

• Lika enkel att använda som FX-82EX, men 
  med många fler funktioner, t.ex komplexa tal, 
  ekvationslösning, olikheter mm. 



Gemensamt för 
ClassWiz-modellerna 
FX-82EX och  
FX-991EX

Tekniska 
räknare

• Lanserades 2015

• Högupplöst skärm

• Snabbare processor

Skolräknare

FX-991EX ger dig 
mycket mer än bara 
beräkningar….
• Ekvationslösning 

• Olikheter

• Komplexa tal

• Spreadsheet

• Vetenskapliga konstanter

• QR-kod för Smartphones/tablets

• Matriser

..och är lika enkel och intuitiv som FX-82EX



Skolräknare

Grafiska räknare

Grafräknare för gymnasie- och 
högskolestudier.

FX-7400GII
• Enklaste grafritaren
• Integral
• Statistik

FX-9750
• Storsäljaren!
• Matrisräkning
• Finansberäkning

FX-CG50
• Den senaste av grafräknarna 
• 3D graf , picture plot mm

• Periodiskt system och 
  fysikaliska konstanter

FX-CG50 är maknadens senaste 
grafräknare, snabb, kompetent 
och snygg.



sur la fx-92 Spéciale Collège

Pour tout achat du 15/04/2016 

au 30/09/2016

Grafiska räknare

Funktion FX-7400GII FX-9750GII FX-CG50

Interaktiv 
ekvationslösning   
Slumptalsgenerator   
Enhetsomregning   
Cirkel-, stolp-, 
stapeldiagram   
Numerisk 
integralberäkning   
Statistik, kombinatorik 
och permutationer   
Vektoranalys  
Matrisräkning  
Finansiella beräkningar  
Naturlig display 
Bakgrundsbelyst display 
Picture plot funktion 
Färgdisplay 
3D graf 



Skolräknare

Du kan räkna med CASIO!

Den här GUIDEN hjälper dig att hitta  rätt räknare för 
dina studier. 

GUIDEN är tänkt att ge en översikt om de olika model-
lerna och tillräckligt med information för att ditt val av 
räknare ska bli rätt. 

Önskar du mer detaljerad information kan du alltid gå i 
på www.casio-skolraknare.se

Till alla CASIOs räknare finns bruksanvisningar på svens-

Vi påminner också om 
våra populära 
grundskoleräknare, 
SL-450S och SL-300NC



Skolräknare och programvara 

Tekniska 
räknare

 ClassPad Manager, programvaran som ger dig allt

• IIntuitiva menyer
• För Windows och Mac
• Symbolhanterade (CAS)
• eActivity kombinerar text och matematik för 
  snygga ditiala lösningar
• 90 dagars gratis testperiod

 Ladda ner på edu.casio.com/softwarelicense

CASIO har
matematikhjälpmedel 
för alla behov!

För dig som vill lite 
längre!

• Classpad CP-400

• Räknaren som har allt.

• Symbolhanterande (CAS)

•   Touchscreen och mycket mer
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