
 
Shifu038 Tacto electronics PlayShifu 

PlayShifu Tacto Electronics, joc Realitate Augmentată 

Funcționează cu iPad-uri, tablete Android, tablete Amazon Fire | Peste 6 ani (tableta nu este 

inclusă) 

Tacto Electronics transformă tableta ta într-un laborator practic de circuite electronice, 
rezistent la șocuri! Utilizează figurinele reale pe ecran pentru a învăța elementele de bază ale 
electronicii și pentru a crea circuite digitale. 
Gândește, experimentează și creează! Conectează fire, baterii, LED-uri și multe altele pentru a 
rezolva puzzle-uri STEM în jocuri palpitante bazate pe povești. Creează peste 500 de circuite pe 
o placă digitală cu doar 10 componente electronice. 
Tacto Electronics a fost conceput pentru vârstele între 6 și 12 ani, pentru a trezi interesul 
pentru bricolaj, o experiență de joacă practică care le permite copiilor să exploreze și să testeze 
idei (care se află în centrul inovației) și să trezească interesul pentru știință și inginerie. 
Cele 3 jocuri bazate pe povești sunt împărțite pe nivele de la începător până la avansat și 
dezvoltă abilități de rezolvare a problemelor, gândire critică, inginerie și creativitate.  
Tacto Electronics este 100% sigur pentru copii, deoarece tableta este locul de joacă! 
Tacto funcționează cu o gamă largă de tablete – iPad 5 și mai sus (iPad 2 și iPad Mini 1 nu sunt 
acceptate); Tablete Android de 7 inchi și mai sus, cu minim 2 GB RAM (Samsung Tab A și S7+ nu 
sunt acceptate); Versiunea Amazon Fire HD 8 – 2020, versiunea Fire HD 10 – 2021 (Fire 7 nu 
este acceptat).  
Aplicația Tacto poate fi descărcată gratuit din Apple App Store sau Google Play Store și 
funcționează chiar și fără internet (fără reclame sau achiziții în aplicație). 
 
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/shifu038/

