
 

 

 

Casio introduceert calculator met dubbel scherm 

Tijdelijke berekening op één scherm opslaan, 
dan ander scherm gebruiken voor nieuwe berekening 

 

Amstelveen, 8 november 2011 — Casio Computer Co. Ltd. lanceert drie nieuwe rekenmachines met dubbele 
schermen: de DV-220, JV-220 en MV-210. Deze ‘Dual Display’-rekenmachines maken het mogelijk waarden te 
kopiëren van scherm naar scherm, berekeningen te bewaren en de opgeslagen waarden te gebruiken voor 
nieuwe berekeningen. 

De DV-220-, JV-220- en MV-210-rekenmachines hebben een hoofd- en subscherm, met de mogelijkheid 
om waarden te kopiëren van het ene naar het andere scherm. Dit maakt het eenvoudig om 
berekeningen tijdelijk op te slaan of berekende waarden opnieuw te gebruiken in een andere berekening. 
Het is tevens mogelijk sommen apart van elkaar uit te voeren en de resultaten ervan afzonderlijk te 
tonen op de twee schermen. Hiermee is het heel eenvoudig om berekeningen te vergelijken of te 
controleren. 

Het subscherm ondersteunt ook regelmatig voorkomende berekeningen op een kantoor, zoals btw 
(belasting), kosten, verkoopprijzen en -marges, en wisselkoersen. Zo kan een gebruiker het hoofdscherm 
gebruiken voor prijzen inclusief of exclusief btw en tegelijkertijd het btw-bedrag tonen op het subscherm. 
Voor berekeningen van kosten, verkoopprijzen en -marges is het mogelijk te schakelen tussen de twee 
schermen en daarbij de drie waardes te tonen. Tijdens het omrekenen van valuta kan deze calculator het 
conversiepercentage op het subscherm laten zien en tegelijkertijd het geconverteerde bedrag op het 
hoofdscherm. 



De rekenmachines bieden een groot aantal mogelijkheden. Zo werken de Dual Display-rekenmachines op 
twee energiebronnen (zon en batterij). Hierdoor is het mogelijk om ook bij weinig zonlicht berekeningen te 
bewaren. Daarnaast beschikt het apparaat over een ‘key roll-over’ waardoor de gebruiker een toets kan 
indrukken nog voordat de vorige is losgelaten. Deze functies garanderen een uitstekend gebruiksgemak, waar 
en wanneer dat nodig is. 

Model Type Aantal cijfers 

DV-220  Desktop 12 

JV-220 Compact Desk 12 

MV-210 Mini Desk 10 

 

 

 

Dubbele berekeningen                                        Btw-berekeningen 

 

 

 

 

Berekening van kosten/verkoop/marges     Berekening wisselkoers 

 

JV-220 (Compact Desk-model)   MV-210 (Mini Desk-model) 



 

 

 

*** 

Over Casio Benelux B.V. 
Casio Benelux B.V. is een dochteronderneming van Casio Computer Co. Ltd. Het hoofdkantoor voor de 
Benelux is gevestigd in Amstelveen. Het wereldwijde hoofdkantoor van Casio is gevestigd in Tokio 
(Japan). Casio is een van de toonaangevende producenten van consumentenelektronica en 
bedrijfsapparatuur. De onderneming is opgericht in 1957. Casio Benelux B.V. brengt rekenmachines, 
digitale camera’s en horloges op de markt. Casio streeft zijn motto ‘Creativity and Contribution’ na door 
innovatieve en tot de verbeelding sprekende producten te introduceren. Voor meer informatie: 
www.casio-europe.com. 

Voor meer informatie: 

Progress Communications 
Stella Jansen / Linda van Aalten 
020-3631152 
casio@progresscommunications.nl 



 Specificaties Casio calculatoren met dubbel scherm  
Algemeen Scherm  Minussymbool (-), constante (K), fout (E), 

symbolen voor functiecommando’s, toont 
komma na elke drie cijfers, geheugen 
(Algemeen Totaal (GT)/geheugen (memo))  

Rekenfuncties  De vier basisberekeningen, berekening van 
btw (belasting), wisselkoersen, constanten, 
winstmarges, kosten/verkoop/marges, 
Algemeen Totaal (GT) en andere 
samengestelde berekeningen  

Geheugen  Onafhankelijk geheugen (memo), geheugen 
voor btw-percentages en wisselkoersen  
Hoofd- en subscherm: geheugen voor 
Algemeen Totaal (GT)  

Stroomvoorziening  Twee energiebronnen, alkalinebatterij (1 x 
LR44)  

Levensduur Alkalinebatterij  Ongeveer drie jaar op LR44 (bij gebruik van 
één uur per dag)  

Automatisch uitschakelen  Automatisch uitschakelen na ongeveer zes 
minuten  

 


