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Het nieuwe jaar is terug gestart en bij deze dan 
ook de beste wensen samen met een goede 
gezondheid voor u, uw familie en uw 
vriendenkring.  Zoals gewoonlijk gaan we dit 
volgende week bevestigen met een glaasje 
schuimwijn op de eerste infodag, de afwezigen 
hebben dus ongelijk.  Verleden jaar verraste 
Benny ons ook met nog wat lekker zoet, wie 
weet wat we dit jaar mogen verwachten ;-).  
 

Volgende week, op 24 januari, hebben we de 
eerste infodag samen met de nieuwjaarsreceptie 
De daaropvolgende infodag ligt ook reeds vast 
op 20 maart. Beiden gaan zoals gewoonlijk door 
in De Kam.  
 

Zoals altijd vraag ik hier ook terug dat iedereen 
die deze Info via de post krijgt en intussen reeds 
een email adres heeft ons een emailtje stuurt 
met zijn gegevens zodat ij de administratie 
kosten in 2004 verder kunnen reduceren. Niet 
vergeten dat we bereid zijn om u te helpen bij de 
installatie van een GRATIS Tiscali Internet ver-
binding.  Ook als u nog geen computer hebt 
helpen we u uit de nood.  Een simpel telefoontje 
naar “050 82 79 79” en we komen eraan.  Leden 
die zelf een GRATIS Tiscali connectie willen 
aanvragen kunnen dit via de Tiscali link op de 
website van  www.petss.com doen.  
 

Wat mag u zaterdag, na de receptie, nog   
verwachten: Of het nu Philippe of Benny is nog 
de vraag, maar één van beiden zal ons zeker 
verrassen met een leuk vraagstuk wel of niet 
voorzien van een nog leukere oplossing.  Dit 
wordt zo meer en meer de specialiteit van deze 
heren en keer op keer boeien ze weer.  
Daarnaast breng ik twee nieuwe machines mee.  

De nieuwe HP12C Platinum (zie V7n3) en de 
nieuwe HP17bII+ (zie hieronder). 
 

HP heeft er intussen terug een aantal nieuwe 
machines bij.  Het moge gezegd worden dat de 
ene al wat nieuwer is dan de andere, alleen 
kunnen we niet ontkennen dat er leven zit in de 
nieuwe brouwerij.  De eerste in de nieuwe rij is 
de HP17bII+, een leuke machine die zowel RPN 
als Algebraic input aankan. HP laat de RPN 
gebruikers dus niet in de steek en bouwt verder 
door aan het RPN principe.  Er staat op de HP 
site zelfs een mooi artikel betreffende de 
voordelen van RPN.   De nieuwe machine ligt 
voor ongeveer 120 Euro in de rekken.  
 

 
 

De volgende in de rij is HP48gII. Hier kunnen we 
niet echt van een nieuwe machine spreken, het 
is meer een ander kastje en mogelijk een ander 
 

 
 



elektronisch hart. Hij ligt binnenkort, als opvolger 
in de 48 serie, in de rekken voor zowat 130€.  
 

Dit brengt ons bij de nieuwste in de reeks, de 
HP49g+ die naast zijn nieuwe kastje ook een 
groter display, meer geheugen en een USB I/O 
verbinding mee kreeg.  
 

  
 

Het display heeft 130x80 pixels in tegenstelling 
tot de reeds lang vertrouwde 130x64.  Dit levert 
ons 9 regels i.p.v. de gekende 8 van de HP49 
series.  Naast de nieuwe USB verbinding heeft 
HP deze maal gekozen voor SD kaartjes om het 
geheugen uit te breiden. De dedicated HP 
hardware moet dus plaats maken voor 
standaard technologie, een goede zaak voor de 
kant. Ook de infrarood poort gebruikt nu de 
gekende IrDA technologie waardoor een grote 
range van bestaande printers kan gebruikt 
worden. Uit de vele features heb ik hieronder de 
meest opvallende gehaald om u toch een idee te 
geven van de tot op vandaag krachtigste HP 
calculator die u voor ongeveer 180€ kunt kopen. 
 
§ 2.5 MB of total memory - 512KB of RAM and 

2MB of flash ROM (330KB RAM and 800KB 
flash ROM available to the user). 

§ RPN, algebraic and textbook data-entry 
modes -- enter data in the format easiest to 
you, including HP's Reverse Polish Notation 
(RPN) - an efficient calculation sequence 
without parentheses -- reducing the number 
of keystrokes  

§ Large screen - high-contrast, 131 x 80 pixels  
§ Fonts - four different font sizes and styles 
§ HP support - online or by phone, we're here 

to help.  
§ Expansion port: SD card. 
§ CPU: 75Mhz ARM9. 
§ IR Port : IrDA 
§ Serial port: USB 

Meer informatie van de nieuwe telgen kunt u 
vinden op de site van HP: www.hp.com. 
 

Op van vandaag heb ik noch de nieuwe HP48gII 
noch de nieuwe HP49g+.  Ik zal echter mijn best 
doen om tegen de Infodag van maart een van 
beiden mee te brengen. 
 

Zo dat was het dan weer.  Tot zaterdag, het 
volgende Info tijdschrift of ergens tussenin ;-) 
 
 

 

PCX Info op 24 Januari om 
14 uur in “De Kam” 

De Kam, beekstraat 172 
1970 Wezembeek - Oppem 

 
 

 

PCX Info op 20 Maart om 
14 uur in “De Kam” 

De Kam, beekstraat 172 
1970 Wezembeek - Oppem 

 
 


