
 
 
ORBOOT MARS, Cod articol: Shifu028 
 
Jucărie educațională, Globul interactiv Orboot Planeta Marte de aventură spațială și 
cercetare pe Marte este bazat pe realitate augumentată (AR). Jucărie STEM pentru băieți și 
fete cu vârsta cuprinsă între 6-12 ani (funcționează cu iPad-uri, iPhone-uri, Android 
tablete/telefoane) 

 EXPLOREAZĂ: Orboot Mars de la PlayShifu este primul glob al planetei Marte. Scanează globul 
cu aplicația însoțitoare pentru a explora în detaliu planeta roșie și toate misiunile pe Marte. 
Interacționează, vizualizează și învață cu o experiență bazată pe AR! 

 ÎNVAȚĂ: Explorați peste 20 de misiuni și nave spațiale trimise de pe Pământ pe Marte. 
Descoperă peste 1000 de fapte și învață despre fiecare misiune în detaliu – date de lansare, 
echipament de bord, descoperiri și multe altele. Fă turul Planetei Roșii și vizitează câmpiile, 
craterele, văile și munții marțiani proeminenți. Experimentează o aventură spațială fictivă - 
navighează într-o navă spațială și salvează astronauții eșuați! 

 Jucărie educațională perfectă care încurajează gândirea științifică și spațiul de explorare. Ajută 
la dezvoltarea cunoștințelor generale, a abilităților de rezolvare a problemelor și a fizicii 
fundamentale prin jocuri pline de acțiune. 

 Conținut: glob cu diametru 25 cm, un puzzle 3D Mars Rover, două embleme textile care se 
lipesc prin călcare, ghid. Un cadou fantastic, un must-have pentru mcii aspiranți ai aventurilor în 
spațiu! (tableta /smartphone-ul nu este inclus.) 

 DISPOZITIVE COMPATIBILE: Acest glob inteligent funcționează cu aplicația gratuită Orboot 
Mars care poate fi descărcată 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: 6 - 12 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  
 


