
 

Shifu030  Tacto Laser, PlayShifu 
 

PlayShifu Tacto Laser, joc educativ puzzle STEM, cu Realitate Augmentată 

Funcționează cu iPad-uri, tableta Samsung, Kindle Fire (Tableta nu este inclusă) 
Transformă-ți tableta într-o aventură STEM și explorează știința luminii cu Tacto Laser de la 
PlayShifu! Folosește figurine tactile pentru a rezolva puzzle-uri logice de pe ecran. Timp de 
joacă ce dezvoltă abilități pentru viață – rezolvarea creativă a problemelor, raționament logic și 
multe altele! 
Rezolvă mistere palpitante „luminând” indiciile! Alege strategic figurina pentru a traversa 
obstacolele. Folosește figurina lanterna și figurina oglindă pentru a lumina ținta. Împarte lumina 
în 7 culori cu figurina prismă și folosește o culoare pentru a rezolva puzzle-uri.  
Tacto Laser are 4 jocuri diferite bazate pe povești, cu peste 200 de provocări care devin din ce 
în ce mai dificile pe măsură ce joci. Jocurile sunt pline de imagini bogate, animații, personaje și 
povestiri pentru a ajuta copiii să-și dezvolte abilitățile STEAM. 
Conține: 2 rame și 4 piese de joc (figurină oglindă, figurină prismă, figurină lanternă, figurină 
laser). Atașați cele 2 rame anti-alunecare peambele părți ale tabletei. 
Descarcă aplicația gratuită Tacto din App Store sau Play Store pe dispozitivul tău. Conectarea la 
internet este necesară doar pentru instalarea și actualizarea aplicatiei. 
DISPOZITIVE COMPATIBILE: iPad 5 și mai sus (iPad 2 și iPad Mini 1 nu sunt acceptate); Android 7 
inchi și mai sus, minim 2 GB RAM (Samsung Tab A nu este acceptat); Amazon Fire 8 – 
Versiunea 2018 și 2020, versiunea Fire 10 – 2021 (Fire 7 nu este acceptat). 
Vârstă recomandată: +5 ani. 

Alimentăm mințile tinere cu jucării tehnologice interactive și educaționale creând experiențe 
educaționale de joacă pentru copiii de astăzi, astfel încât aceștia să poată revoluționa lumea de 
mâine. 

Confecționat conform reglementărilor EN71&ASTM. 

AVERTISMENT! A se folosi sub directa supraveghere a unei persoane adulte. 
Producător: PlayShifu, USA 

  
 

https://www.boribon.ro/product-tag/model-shifu030/

