
 

ORBOOT GLOBUL PAMANTESC, Cod articol: Shifu014 

Jucărie educațională multipremiata, Globul pamantesc interactiv Orboot este bazat pe realitate augmentată 
(AR). Funcționează cu iPad-uri, iPhone-uri, tablete/telefoane Android  
 

 EXPLOREAZĂ: Orboot Earth de la PlayShifu va duce copilul într-o călătorie în jurul lumii. Scaneazăglobul cu aplicația 
însoțitoare pentru a-l aduce la viață și a explora lumea dincolo de țări și capitalele. Plin de povestiri vizuale, muzică 
și interacțiuni vocale, chestionare despre lume, puzzle-uri și provocări. (Fără granițe și fără denumiri menționate pe 
glob.) 

 ÎNVAȚĂ: Descoperă 400 de momente importante și peste 1000 de fapte din 6 domenii - animale, cultură, 
monumente, invenții, hărți și bucătării ale lumii. Creează un parc national și află despre lanțul trofic și echilibrarea 
ecosistemului, pornind în căutarea animalelor, plantelor, păsărilor și insectelor potrivite pentru echilibrarea 
ecosistemul parcului. Participă la chestionare distractive pentru fiecare categorie. 

 O jucărie STEM perfectă pentru învățare timpurie, care stârnește imaginația și curiozitatea. Ajută la dobândirea 
cunoașterii lumii în ansamblul ei, a geografiei, științelor mediului, științelor sociale și  sensibilității culturale. 

 Conținut: glob cu diametru 25 cm, pașaport, ștampilă, autocolante cu steagurile țărilor și un ghid. 
(Tableta/Smartphone nu sunt incluse.) Dacă sunteți în căutarea unei jucării educaționale complexe sau a unui 
cadou unic, Orboot Earth este răspunsul! Este, de asemenea, un instrument grozav de educație acasa și la școală. 

 DISPOZITIVE COMPATIBILE: Acest glob inteligent funcționează cu aplicația gratuită Orboot Earth disponibilă în 9 
limbi care poate fi descărcat din App Store sau Play Store pe dispozitivul dvs. (conectarea la internet este necesară 
doar pentru instalarea și actualizarea aplicatiei). Funcționează cu - iPad a 5-a generație și mai sus, iPad Air toate 
modelele, iPad Pro toate modelele, iPad Mini 2 și mai sus, iPhone 6 și mai sus; Tablete și smartphone-uri Android 
de 3 GB RAM și mai mult. Dispozitivele Amazon Fire nu sunt acceptate momentan. 
Vârstă recomandată: 5 - 10 ani.  
 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani. A se utiliza sub directa supraveghere a unui adult. Pastrati eticheta pentru referinte ulterioare.  
Producător: Playshifu, USA. Importator: BORIBON COM  Bucuresti, str. Viitorului nr.21, Tel. 021 2111063  

 


