TI-84 Plus C Silver Edition
Idealne połączenie funkcji rodziny TI-84 Plus z dodatkowymi
możliwościami graficznymi i kolorowym ekranem.
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ponadpodstawowych wyposażony w port USB pozwalający na
stabilne połączenie z komputerem, narzędziami prezentacyjnymi
w klasie oraz urządzeniami do gromadzenia danych. Dzięki
możliwości bezpośredniego połączenia z czujnikami do gromadzenia
danych może być używany zarówno w domu, jak i na zajęciach
z matematyki lub przedmiotów przyrodniczych. Do dyspozycji jest
3,5 MB pamięci FLASH pozwalającej na instalację dodatkowych
aplikacji oprócz tych zainstalowanych fabrycznie. TI-84 Plus C
wyposażony jest w akumulator wielokrotnego ładowania, co
eliminuje potrzebę korzystania z baterii.

Dane techniczne

• Wielkość ekranu: 320 x 240 pikseli (przekątna 2,8 cala)
• Rozdzielczość ekranu: 140 DPI; 16-bitowa głębia koloru
• Zasilany wymiennym akumulatorem (ładowanie z portu USB komputera lub ładowarki ściennej)
• 3,5 MB pamięci FLASH ROM do przechowywania danych oraz aplikacji
• 21KB dostępnej pamięci RAM
• Port USB do łączenia z komputerem, kalkulatorami TI-84 Plus, TI-84 Plus Silver Edition oraz TI-84 Plus C
Silver Edition
• Wytrzymałe plastikowe, wsuwane etui
• Wewnętrzny zegar wyświetlający czas oraz datę
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Najważniejsze funkcje

• Możliwość ustawiania obrazów jako tła
• 15 dostępnych kolorów wykresów funkcji
• Możliwość zmiany stylu i koloru osi i siatki
• Pomoc dotycząca składni w katalogu poleceń
• Alfabetyczny katalog wszystkich dostępnych poleceń
• Zaawansowane funkcje dostępne z rozwijanych menu
• Wyświetlanie liczb rzeczywistych i zespolonych z dokładnością do 14 miejsc po przecinku lub w notacji
wykładniczej - 10 cyfr i dwucyfrowy wykładnik
• Wykreślanie 10 funkcji w prostokątnym układzie współrzędnych, 6 równań parametrycznych, 6
biegunowych oraz 3 rekurencyjnie zdefiniowanych ciągów w 7 różnych stylach graficznych
• Definiowanie, przechowywanie, wykreślanie i jednoczesna analiza do 10 funkcji graficznych
• 17 interaktywnych trybów przybliżania i oddalania obrazu
• Interaktywna analiza wartości funkcji, miejsc zerowych, maksimum, minimum, całki i pochodne
• 8 różnych stylów wykresów pomocnych w odróżnieniu wyglądu każdego ze stworzonych wykresów
• Pionowy i poziomy podział ekranu
• Przeglądanie wykresu i tabeli obok siebie
• Listy o zdefiniowanych przez użytkownika nazwach, przechowujące do 999 elementów
• Działania na macierzach: macierz odwrotna, wyznacznik macierzy, transpozycja macierzy, macierz
rozszerzona oraz podstawowe operacje na wierszach. Konwersja macierzy na listy i list na macierze
• Przechowywanie i analiza do 10 macierzy o wielkości 50x50.
• Analiza statystyczna jednej lub dwóch zmiennych, w tym modele regresji logistycznej, sinusoidalnej,
median-median, liniowej, logarytmicznej, wykładniczej, potęgowej, kwadratowej, sześciennej i czwartego
stopnia
• Wykresy statystyczne – punktowe, xy, histogramy, box-and-whisker oraz wykresy rozkładu normalnego
prawdopodobieństwa
• Zaawansowane funkcje statystyczne – 10 funkcji testowania hipotez, 7 przedziałów pewności oraz analiza
ANOVA
• 15 funkcji rozkładu prawdopodobieństwa – rozkład normalny,
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t-Studenta, Chi-kwadrat, czy Poisson’a
• Funkcje biznesowe – wartość pieniądza w czasie (TVM), przepływy pieniężne oraz amortyzacja.
Pełnoekranowy, interaktywny edytor do rozwiązywania zadań dotyczących TVM
• Interaktywne rozwiązywanie równań
• 11 modeli regresji

Programowanie

• Wsparcie programowania w TI Basic oraz ASM
• Liczba programów ograniczona tylko dostępną pamięcią

Łączność

• Możliwość aktualizacji systemu operacyjnego oraz aplikacji
• Dołączony kabel USB
• Kabel USB oraz oprogramowanie TI Connect™ pozwalają na transfer danych między kalkulatorem
i komputerem
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