
 

Shifu036 Tacto Jocuri clasice, PlayShifu 
 

PlayShifu Tacto Jocuri clasice, jocuri educative, cu Realitate Augmentată 

Tacto Clasic de la PlayShifu – Jocuri de masă 4 în 1 – Ludo, Dame, Șerpi și Scări, Tic Tac Toe. 
Figurine reale, jocuri digitale .  
Funcționează cu iPad-uri, tableta Samsung, Kindle Fire. (Tableta nu este inclusă) 
Transformă-ți tableta într-un joc de societate interactiv cu Tacto Clasic de la PlayShifu! Adaugă 
o reinterpretare distractivă și antrenantă a celor mai populare jocuri de societate, cum ar fi 
Șerpi și scări, Ludo, Dame și altele. Folosește figurine reale pentru a conduce jocurile pe ecran. 
Depășește-ți prietenii și familia în jocuri de strategie captivante și dezvoltă prin joc planificarea, 
rezolvarea problemelor și abilitățile analitice!  
Destinată pentru 1 până la 4 jucători, această variantă STEM de joc vine cu puzzle-uri, teme și 
moduri de joc care implică întreaga familie. Aplicația Tacto Clasic are 4 jocuri de societate 
adaptate – Legendele Ludo, Troli & Scări, PBJ Sah și Ninja Tic-Tac-Toe. Jocurile sunt pline de 
imagini bogate, animații, personaje și povestiri pentru a-i ajuta pe copii să-și dezvolte abilitățile 
STEAM. 
Conține: 2 rame, 4 figurine pion și 2 zaruri. Atașați cele 2 rame anti-alunecare pe fiecare parte a 
tabletei. Ramele vin cu sloturi pentru a vă plasa figurinele. 
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: +4 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 
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