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DV-220 (Bordsmodell) 

 

Casio lanserar räknare med dubbla 

fönster för överskådligare räkning  
Spar tillfälligt ett uträknat resultat i ett fönster och  

använd värdet för en uträkning i det andra. 
 

 
STOCKHOLM, 8 november 2011 – Casio offentliggör idag lanseringen av de nya räknarna med 
dubbla fönster; DV-220, JV-220 och MV-210. Med dessa är det möjligt att kopiera värden mellan 
fönstren, spara resultat och använda dessa för andra beräkningar. 
 
Modellerna DV-220, JV-220 och MV-210 har ett huvudfönster och ett underfönster. Mellan dessa 
går det till att kopiera värden. Denna möjlighet är praktisk för mellanlagring av ett uträknat resultat 
eller för att använda resultatet i en annan beräkning. Man kan också utföra två oberoende 
beräkningar och se de oberoende resultaten i de två fönstren. På så sätt kan man enkelt jämföra 
resultaten och verifiera svaren. 
 
Det undre fönstret kan också vara till hjälp vid olika beräkningar som man regelbundet gör i det 
dagliga arbetet som momsberäkning, prissättning med kost-, försäljningspris och marginal eller 
valutaomvandlingar. Exempel: Huvudfönstret ställs in så att det visar ett pris inklusive moms och 
underfönstret kan då visa priset exklusive moms. 
 
Vid beräknig av kost-, säljpris och marginal är det möjligt att skifta mellan de tre värdena och visa 
alla tre i de två fönstren. Vid valutaomvandling kan underfönstret visa växlingskurs och det 
växlade beloppet kommer fram i huvudfönstret. 
 
Räknarna erbjuder en mängd möjligheter och är försedda med solardrift med batteriuppbackning. Det 
säkrar driften och minnen även om man räknar vid minimal belysning. ”Key-roll-over”-funktionen gör 
att man kan trycka på nästa siffra redan innan man helt har lämnat förgående tangent. Funktionerna 
ger överlägsen användarvänlighet.  
. 

Modell Typ Antal siffror 
DV-220  Bordsmodell 12 
JV-220 Kompakt bordsmodell 12 
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MV-210 Liten bordsmodell 10 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dubbel kalkylering                            Momsberäkning 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Prissättning (kost-sälj-maginal)         Valutaomvandling 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JV-220 (Kompakt bordsmodell)          MV-210 (Mini bordsmodell) 
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Specifikationer 
Gemensamma 

Fönster 
Negativ symbol (-), konstant (K), fel (E), funktionssymbol, 
tusenmarkering, minne (GT/minne) 

Funktioner 
De fyra räknesätten, momsberäkning, valutaomvandling, avans- och 
procentberäkning, prissättning (kost- försäljningspris och marginal), 
GT-beräkning och andra sammansatta beräkningar. 

Minne Oberoende minne, minne för momssats och valutakurs,  
Huvudfönster och underfönster: GT minne 

Strömförsörjning Solardrift med batteristöd (1 x LR44) 
Batteritid Ca 3 år med LR44 (vid en timmas bruk varje dag) 
Avstängning Automatisk avstängning efter 6 minuter utan användande 

 

DV-220 
Fönster 12 siffror 
Avrundningsautomatik F CUT UP 5/4, 4 3 2 1 0 ADD2 
Storlek 35.4×135.5×187mm 
Vikt Ca 255 g 

 
JV-220 
Fönster 12 siffror 
Avrundningsautomatik F CUT 5/4, 4 3 2 1 0 ADD2 
Storlek 26.5 × 107 ×180.5mm 
Vikt Ca 195 g 

 
MV-210 
Fönster 10 siffror 
Storlek 31.5 × 111×146mm 
Vikt Ca 160 g  

 
 
 
 
 
För mer information kontakta: 
 
Åke I Sandler 
Casio Scandinavia 
ake.sandler@casio.se 
tel 08-442 70 30 
Heliosgatan 26 
120 30 Stockholm/Hammarby Sjöstad 


