
 
 
PlayShifu Plugo Tunes, Cod articol Shifu022 
 
Plugo Tunes este una dintre variantele Plugo de la Playshifu, este un joc educativ STEAM care 
foloseste Realitate Augmentată (AR) pentru o abordare imaginativă, specifică jocului. Fiecare 
dintre variantele de jocuri Plugo se concentrează pe un element STEAM ușor diferit. n cazul 
acesta, ajută la dezvoltarea inteligenței muzicale și a creativității. 
Transformă-ți tableta sau smartphone-ul într-o tabără de antrenament muzical! Cu acest kit 
Plugo și aplicația Plugo gratuită, copiii vor stăpâni ABC-ul notelor muzicale, vor cânta împreună 
peste 50 de melodii, vor compune propriile melodii și vor folosi accesorii „pop” speciale pentru 
a adăuga acompaniament. Pe ecran, personaje colorate le ghidează învățarea și dansează după 
melodiile pe care copii le creează. Conceptele muzicale de bază sunt astfel introduse prin joc. 
Abilitățile învățate prin Plugo Tunes se transferă fără probleme la un pian din viața reală.  
Setul include Gamepad care susține tableta pentru a le permite copiilor să se joace fără să 
atingă ecranul, pian, 3 accesorii „pop” pentru muzică de fundal (acompaniament), stickere 
pentru marcarea clapelor și manual de instrucțiuni. 
Aplicația Plugo gratuită este disponibilă pentru descărcare în Apple App Store și GooglePlay. 
DISPOZITIVE COMPATIBILE – iOS – iPad a treia generație sau mai nou, toate modelele de iPad 
Pro (cu excepția Pro 12″), toate modelele de iPad Air, iPad Mini a doua generație sau mai nou, 
iPhone 6 sau mai nou | Android – tablete și smartphone-uri Samsung 2015 sau mai noi, cu mai 
mult de 2 GB RAM | Smartphone LG, Xiaomi, Motorola, Google, OnePlusDeși încurajează jocul 
independent, copiii mai mici ar putea avea nevoie de ajutor de la adulți, deoarece amplasarea 
pieselor depinde de alinierea camerei și de locul corect. Poate fi necesară puțină îndrumare 
pentru a evita orice frustrări. 
Vârstă recomandată: 4 - 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  

 


