
 

Shifu035  Tacto Sah, PlayShifu 

PlayShifu Tacto Șah, joc educativ STEM, cu Realitate Augmentată 

Joc de șah interactiv bazat pe povești cu figurine adevărate. Joc de strategie digitală 
 Transformă-ți tableta într-o tablă de șah interactivă cu Tacto Sah de la PlayShifu.  
Special conceput de maeștri ai șahului pentru copii de la vârsta de 6 ani, este cel mai simplu 
mod de a învăța șahul cu figurine tradiționale și personaje moderne în jocul digital. 
Învață să joci cel mai popular joc de logică și strategie, începând cu mișcările simple până la 
strategii avansate. Joacă în modul predictor de mișcare care te ajută să înțelegi care ar putea fi 
următoarea mișcare a adversarului tău. Exersează cu peste 100 de mini puzzle-uri. Și când ești 
gata, joacă împotriva familiei sau prietenilor cu setări bazate pe povești. Luptă pentru banane, 
bomboane și glorie!  
Tacto Sah are 3 moduri de joc – Pregătiți-vă pentru a juca, Ultima piesă în joc și Luptă-te. 
Aplicația este plină de imagini bogate, animații, personaje și povestiri pentru a ajuta pe oricine 
să învețe jocul de șah. 
Conținut: 2 rame și 12 figurine (2 seturi de pioni, nebun, cal, turn, regină, rege). Atașați cele 2 
rame anti-alunecare pe părțile laterale ale tabletei și puneți figurinele în sloturile lor. Alegeți un 
mod de joc, faceți o strategie și mișcați figurinele pe ecran! 
Descarcă aplicația gratuită Tacto din App Store sau Play Store pe tabletă. Conectarea la internet 
este necesară doar pentru instalarea și actualizarea aplicației. 
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: +6 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-shifu035/

