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Selain game seru, game lawas dan game kompleks seperti Racing, ada juga brain draining game di PlayStore yang tentunya bisa dimainkan di HP Android. Game ini dapat mempertajam otak dengan menggunakan strategi untuk memenangkan permainan. Permainan apa ini? Ya, permainan catur. Bukan rahasia lagi bahwa catur adalah
salah satu permainan yang paling sulit. Tidak mudah untuk memenangkan permainan catur. Apalagi jika AI memberikan tindakan take yang sangat cerdas untuk membuat pemain kawin. Namun, ada terlalu banyak permainan catur yang hadir, tak jarang pengguna Android memilih game catur terbaik. Nah, saatnya Carisinyal
mempersembahkan 10 permainan catur terbaik. Coba lihat! 10 game catur terbaik di Android 1. Permainan Catur Catur Gratis sekarang tidak memerlukan memegang papan catur berat. Hanya menggunakan smartphone android, Anda dapat bermain catur di mana saja dan kapan saja, bahkan untuk mengisi interval. Siap untuk
permainan catur yang menantang. Dalam gim ini, menghadirkan AI, yang cukup cerdas dan sulit dikalahkan. Mungkin pada tingkat awal Anda dapat mengalahkannya. Namun, jangan meremehkan otak yang diciptakan sebagai lawan di level berikutnya. Ini akan sulit untuk mengalahkan raja. Jika Anda yakin dapat menaklukkan 12 level,
silakan coba permainan di sini. 2. Catur adalah pilihan yang tepat untuk penggemar catur. Game catur ini bisa diunduh langsung secara gratis di PlayStore. Tidak jauh berbeda dengan game gratis catur sebelumnya di mana kamu akan bersaing dengan permainan catur AI. Namun, jika Anda ingin bermain dengan teman-teman Anda,
maka pilih mode multipemain. Selain itu, Catur juga siap dengan 5 jenis tema menarik yang bisa kamu pilih sesuai selera. Tidak cukup sampai di situ, bahkan catur mengaku bisa menghadirkan tampilan grafis yang bagus serta efek suara yang menarik. Penasaran? Bermain di sini. 3. Permainan catur nyata yang dilakukan oleh Alienforce
memiliki AI, yang juga tidak kalah sulit untuk dimenangkan. Real Chess, adalah nama permainan, yang telah diterima lebih dari 200.000 kali. Real Chess dilengkapi dengan berbagai fitur yang cukup mumpuni untuk permainan catur di HP Android. Anda pemain akan menyodorkan sekitar 2400 level dengan AI yang sulit. Namun, bagi
Anda sebagai pemula tidak perlu takut atau merasa putus asa. Sebab, Real Chess juga menawarkan tips untuk pecatur pemula. Dan jangan lupa, animasi 3D siap ditampilkan di layar Android. Unduh di sini. 4. Catur - Bermain dan belajar pecinta permainan catur atau bahkan pemula yang suka bermain dan ingin belajar banyak tentang
catur dapat mengunduh permainan catur - Bermain dan belajar di sini. Catur - Bermain dan belajar permainan yang tidak hanya permainan catur, tetapi juga belajar tentang catur. Catur - Bermain dan belajar siap dengan lebih dari 50.000 tingkat kesulitan, teka-teki, bahkan pengetahuan tentang catur. Anda juga dapat mengambil bagian
dalam forum penggemar catur dalam permainan, yang telah diunduh lebih dari 140.000 kali. Menarik dan memiliki berbagai fitur lengkap, bukan? Mari kita bermain dan belajar catur - Bermain dan belajar. 5. Catur dengan Friends Free Well, permainan catur ini adalah permainan catur yang cukup populer dengan fasilitas online-nya. Catur
dengan teman-teman secara gratis hanya dapat dimainkan secara online, dan bahkan lawan-lawannya wijen catur dengan teman-teman Pemain gratis. Ada dua cara untuk memilih lawan dalam game ini. Pertama, Anda dapat memilih siapa yang akan menjadi lawan dalam catur dengan teman-teman secara gratis. Cara kedua Anda bisa
bertanya kepada lawan terpilih secara online alias memilih secara acak. Selain permainan, Chess with Friends Free juga dilengkapi dengan sarana untuk mengobrol dengan catur wijen dengan teman-teman Pemain gratis. Penuh dan menyenangkan untuk dimainkan, mari kita unduh di sini. 6. Chess Tactics Pro (Puzzle) Chess Game
membutuhkan taktik serta strategi yang sesuai agar tidak mengecek tikar secara langsung. Nah, Kamu bisa mempelajari berbagai taktik tajam yang disediakan dalam bentuk Chess Tactics Pro (Puzzle). Anda akan mulai dari tingkat terendah untuk mempelajarinya. Namun, jika Anda mencapai level yang lebih tinggi, maka, tentu saja,
taktiknya akan lebih sulit. 3 mode bermain di Chess Tactics Pro (Puzzles) juga tersedia untuk digunakan pemain. Anda dapat bermain offline atau online. Jika Anda tertarik, unduh di sini segera. 7. ichess - Permainan catur online gratis dengan konsep catur yang disebut ichess - Catur online gratis - adalah permainan yang disediakan
secara gratis alias tanpa mengenakan biaya apa pun. Hanya saja game ini membutuhkan kuota internet, yang berarti kamu bermain catur online. Namun, ichi tidak kalah bagusnya dengan permainan catur lainnya. ichess - Catur online gratis, menanamkan empat mode permainan yang berbeda di mana Anda dapat memilih mode peluru,
blitz, klasik, dan absen. Anda tidak hanya mengandalkan berbagai mode permainan, Anda juga dapat bertarung catur di turnamen catur. Lucu, bukan? Anda dapat mengunduh game di sini. 8. Catur Gratis - Main Magnus Ingin merasakan sensasi bermain catur dengan lawan seperti Magnus Carslen? Ya, Chess Free - Play Magnus
adalah pilihan tepat bagi Anda yang ingin menguji kemampuan dalam permainan catur. Dalam game ini, pengembang play magnus akan memimpin pemain untuk melawan juara catur dunia Magnus Carslen. Dalam Chess Free - Play Magnus, AI bawaan memberi Magnus taktik yang digunakan untuk memenangkan permainan. Bahkan
jika Anda bisa menang, ia mungkin memiliki kesempatan untuk benar-benar berjuang secara real time Magnus. Apakah Anda seperti itu, juga? Unduh di sini. 9. DroidFish Chess masih dengan permainan catur yang dapat dimainkan dengan HP atau perangkat Android lainnya. Game gratis bernama DroidFish Chess ini memiliki sejumlah
fitur yang bisa diandalkan pemain dan tentunya memudahkan pemain Catur DroidFish. DroidFish Chess menyediakan gameplay yang sederhana, sederhana, dan sederhana. Meskipun cara permainannya sederhana, tantangan yang ditawarkan oleh DroidFish Chess tidak semudah bermain catur DroidFish dengan satu jari. Bisakah Anda
juga merasa tertantang bermain Catur DroidFish, penasaran? Unduh dan mainkan di sini. 10. iChess - Taktik /Teka-teki Catur yang tersedia secara offline jelas merupakan salah satu keuntungan yang ditawarkan oleh iChess - Chess Tactics/Puzzles. Ya, permainan catur ini tidak memerlukan koneksi internet. Bermain catur offline. Mulai
dari level terendah untuk anak-anak bahkan level tertinggi, yang dapat diklasifikasikan sebagai master. Mulai level, Anda dapat memenuhi level untuk belajar catur sebagai entry level. Pada tingkat berikutnya Anda akan menemukan kesulitan pada tingkat lanjutan dan untuk tingkat yang dapat diklasifikasikan sebagai seseorang yang
bermain catur dengan baik dapat datang ke tingkat master. Dapatkah Anda mencapai tingkat master? Buktikan dan mainkan permainannya di sini. Selain sepuluh pertandingan di atas, kami masih memiliki beberapa rekomendasi permainan catur menyenangkan lainnya. Beberapa game berikut ini juga dapat dengan mudah diunduh di
playstore. Apa itu? Simak ulasannya berikut ini: 11. CT-ART 4.0 (Chess Tactics) Bagi Anda pemula dalam permainan catur, mungkin game CT-ART 4.0 (Chess Tactics) mungkin menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk Anda. Pasalnya, permainan catur ini menghadirkan permainan maupun pelatihan bagi Anda yang ingin belajar lebih
banyak tentang catur. Sebelum berkompetisi dalam catur, CT-ART 4.0 (Chess Tactics) akan memberikan anda pengetahuan. Ilmu yang akan diberikan taktik untuk memenangkan permainan catur. Sekitar 2.200 latihan catur tercatat dalam CT-ART 4.0 (Taktik Catur). Bahkan CT-ART 4.0 (Taktik Catur) juga menyiapkan level berbeda
untuk permainan catur. Penuh dan pasti menyenangkan. Jika Anda bertanya-tanya, Anda bisa mendapatkan permainan di sini. 12. Chess Online berbeda dari kebanyakan permainan catur karena di Chess Online Anda harus mengandalkan koneksi internet. Ya, di Chess Online Anda dapat bermain catur online dan secara real time
melawan pemain Chess Online lainnya. Tentu saja, ini adalah tugas yang lebih menantang dibandingkan dengan pertarungan permainan SI. Tapi, jika anda tidak ingin memainkannya secara online, maka ada pilihan mode permainan mandiri yang melawan Ai dari Chess Online. Adapun mode online-nya, Anda dapat Ajak pemain Chess
Online lainnya untuk berduel, saling bertarung taktik. Menariknya, Chess Online memiliki banyak fitur kontrol waktu, Classic, Blitz dan Bullet. Nah, jika Anda ingin bermain dalam mode apa? Apa pun cara permainan dimainkan, cukup atur permainan secara gratis di sini. 13. Chess Lv.100 adalah tugas yang bahkan lebih menantang,
Chess Lv.100 memiliki 100 level yang dapat Anda selesaikan. Tentu saja, setiap level dalam game ini memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Mencapai level 100 juga bisa dikatakan cukup sulit. Ya, Anda harus mengalahkan AI / komputer Catur Lv.100. Jika tertarik, Anda bisa membeli game langsung di PlayStore atau klik di sini. Ini adalah
permainan catur terbaik dan terlucu kesepuluh untuk dimainkan di hp. Carisinyal versi Android. Bahkan, tidak hanya bermain, Anda dapat belajar lebih banyak catur. Bagaimana, apakah Anda sudha menentukan game mana yang akan diunduh? Permainan catur bisa menjadi salah satu pilihan menarik bagi Anda yang sedang mencari
game latihan otak terbaik nih, geng. Apalagi dengan bantuan teknologi yang semakin canggih, kini Anda bisa bermain catur dengan mudah dan praktis melalui smartphone atau perangkat portabel. Tidak ada lagi repot-repot untuk membawa papan catur! Namun, banyaknya permainan catur yang beredar di internet tentu membuat Anda
bingung dalam memilih mana yang terbaik, bukan? Nah, jadi kali ini Xhaka ingin berbagi daftar game catur online dan offline terbaik untuk HP dan PC/laptop. Mari kita lihat daftarnya! Permainan catur online dan offline terbaik untuk HP dan PC Strategy Games bisa sangat banyak saat ini, tetapi catur adalah salah satu waktu yang tak
berujung ditelan oleh geng. Bagi Anda yang tertarik untuk bermain lagi tahun ini, berikut adalah beberapa rekomendasi game catur online dan offline terbaik untuk HP dan laptop yang bisa kamu coba. Hp Pertama HP Online dan Offline Chess Game akan membahas aplikasi catur online dan offline terbaik untuk HP, terutama Android.
Jika bosan bermain game RPG atau semacamnya, daftar game catur berikutnya mungkin menjadi pilihan alternatif. 1. Chess Master telah diunduh oleh lebih dari 5 juta pengguna di Play Store, Catur Master adalah salah satu game catur offline terbaik yang memberikan tingkat kesulitan yang berbeda bagi para pemainnya. Anda juga
dapat berpartisipasi dalam berbagai turnamen yang diselingi dalam permainan untuk mendapatkan hadiah dan menggunakannya untuk membeli papan catur atau potongan baru. Game Master Chess ini juga bisa dimainkan secara online dan ada mode multiplayer, jadi sangat cocok untuk kamu yang ingin bermain game catur online
bersama teman, geng. Detail OS Pengembang Master Catur Mobirixsub Android 4.1 ke atas Ukuran 19MB Unduh 5.000.000 ke atas Rating 4.3/5 (Google Play) Unduh Master Catur pada tautan berikut: Mobirixsub 2 Game Strategis. iChess Next memiliki iChess, yang tidak kalah bagusnya dengan permainan catur lainnya. Namun, agak
berbeda dari permainan catur pada umumnya, iChess lebih tepat untuk mengatakan bahwa catur adalah permainan teka-teki. Karena di sini Anda tidak akan disajikan dengan gameplay catur, seperti biasa, dan sebaliknya akan diminta untuk menjawab pertanyaan tentang catur. Ini seperti permainan teka-teki, geng. Salah satu
keunggulan game ini adalah dapat dimainkan secara offline, sehingga kamu tidak perlu khawatir kehabisan kuota online. Level yang disediakan juga sangat beragam, mulai dari entry level hingga master level. Yang harus Anda lakukan adalah memilih apa yang Anda inginkan. Detail iChess Developer MyChessApps.com OS Minimum
Android 4.1 ke atas Ukuran 12MB Unduh 500.000 ke atas Rating 4.4/5 (Google Play) Unduh iChess pada tautan berikut: Strategi Game MyChessApps.com 3. Lichess - Free online Chess Lichess bisa dibilang salah satu game catur online terbaik. Lichess menyematkan empat mode permainan: 'Bullet', 'Blits', 'Classical' dan
'Correspondence'. Menariknya, ada lebih dari 80 pilihan bahasa, termasuk yang membuat Anda lebih memahami fitur menarik yang ditawarkan. Ya, meskipun namanya Catur Online Gratis, tetapi Lichess ini menawarkan permainan catur secara offline untuk memerangi geng komputer. Selain tersedia untuk platform Android, game ini juga
bisa dimainkan secara online di PC melalui situs resminya lichess.org, Loh! Lichess terperinci - Pengembang Catur Online Gratis lichess.org OS Minimum Android 5.0 atau Di Atas Ukuran 8.7MB Unduh 5.000.000 ke atas Peringkat 4.4/5 (Google Play) Unduh Lichess - Catur online gratis di tautan berikut: Lichess - Free Online Chess 7.50
Games Strategy lichess.org 4. Catur Gratis Ingin download catur terbaik online di HP? Anda harus mencoba game Ini Chess Free, dibuat oleh pengembang AI Factory Limited, geng. Menawarkan tampilan yang sederhana namun tetap menarik, Chess Free bahkan bisa dimainkan baik secara online maupun offline. Hanya untuk mode
multipemain, Anda masih harus bermain online untuk terhubung satu sama lain. Untuk mode pemain tunggal, Anda juga dapat memilih antara 12 level (tingkat kesulitan) yang disediakan sesuai dengan keinginan Anda. Ada juga fungsi mentor catur untuk membantu Anda mengembangkan ilmu strategi catur. Bagi Anda yang bosan
bermain game combat royal, Chess Free mungkin menjadi pelarian terbaik! Detail OS Terbatas Pengembang Bebas Catur AI Factory Minimum Android 4.4 atau di atas Ukuran 21MB Unduh 50.000.000 ke atas Peringkat 4.5/5 (Google Play) catur gratis di tautan berikut: Arkade AI Factory Limited 5. Catur - Bermain dan belajar tersedia
untuk dua versi: PC dan Android, Catur - Play Play Belajar adalah permainan catur untuk semua orang. Jadi tidak masalah apakah Anda seorang pemula atau ahli. Jika Anda baru, game ini menyediakan tutorial video di mana pemain berpengalaman memberikan tips seperti strategi, taktik, dan banyak lagi. Sayangnya, Chess - Play s
Learn adalah aplikasi online untuk catur, sehingga Anda hanya dapat memainkannya saat terhubung ke Internet. Tapi, jika Anda mencari aplikasi catur online multipemain, Chess - Play and Learn adalah salah satu rekomendasi terbaik. Detail Catur - Play and Learn Developer Chess.com Perubahan OS Minimum dalam Perubahan
Ukuran Perangkat Berdasarkan Unduhan Perangkat 10.000.000 ke atas Peringkat 4.2/5 (Google Play) Unduh Catur - Bermain dan Belajar secara gratis di tautan berikut: 6. Taktik Catur Pro Jika Anda ingin menjadi profesional dalam permainan catur, aplikasi Chess Tactics Pro ini dapat belajar. Karena di sini Anda dapat mempelajari
berbagai taktik bermain catur yang dibagi menjadi tiga mode berbeda; Teka-teki harian, paket teka-teki mandiri, dan mode Kemajuan. Dengan kata lain, Chess Tactics adalah gim catur offline dan online yang bisa kamu mainkan di geng ponsel Android. Tingkat kesulitan juga bervariasi dari pemula hingga tingkat lanjut. Detail Chess
Tactics Pro Developer LR Studios OS Minimum Android 4.1 atau di atas Ukuran 4.3MB Unduh 1.000.000 ke atas Peringkat 4.5/5 (Google Play) Unduh Taktik Catur Pro Gratis pada berikut: Taktik Catur Link Gratis 4.04 Game Strategi LR Studios 7. Catur - Clash of Kings Rekomendasi terbaik terbaru dari aplikasi catur untuk HP Android -
Chess- Clash of Kings, dibuat oleh pengembang Chess and Checkers Games. Game catur online ini menawarkan berbagai fitur menarik di mana salah satunya memiliki fitur Undo, yang berfungsi untuk mengembalikan permainan jika Anda tidak sengaja membuat kesalahan, geng. Total ada 10 tingkat kesulitan yang ditawarkan, lengkap
dengan tips fitur yang dapat membantu Anda memberikan klu tentang potongan catur mana yang paling potensial untuk memenangkan permainan. Aplikasi ini juga merupakan game catur online multipemain, sehingga Anda dapat bermain dengan teman-teman. Detail Catur - Clash of Kings Developer Chess and Checkers Game OS
Pilihan Minimum berdasarkan Perubahan Ukuran Perangkat oleh Perangkat Unduh 5.000.000 dan Di Atas Peringkat 4.5 /5 (Google Play) Unduh Catur - Clash of Kings di tautan: Catur - Clash of Kings Versi terbaru Game Strategy Chess and Checkers Games Online dan Offline Games PC Well, jika Sebelumnya Xhaka telah
menyediakan daftar game catur offline dan online untuk HP, maka sudah waktunya untuk di sini Anda tidak perlu laptop game khusus untuk memainkannya karena rata-rata game catur PC sangat mudah dimainkan dan tentu saja membuat laptop, geng. 1. Catur Online Nyata Pertama Tidak Ada Catur Catur Nyata yang merupakan
permainan catur PC AlienForce. Game ini sebenarnya tidak hanya tersedia untuk perangkat PC, tetapi juga ada untuk HP Android dengan nama Chess 3d. Bisa bermain online dan offline, Real Chess memiliki banyak fitur yang cukup mumpuni. Anda dapat memilih mode permainan dari satu pemain, online atau 2 pemain. Dalam satu
mode pemain, Anda akan ditantang sekitar 2400 level AI, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Bagi Anda yang masih pemula, Real Chess juga memiliki fitur petunjuk untuk membantu Anda memilih langkah yang tepat. Ini juga mendukung grafis 3D, dan Anda juga dapat mengobrol dengan lawan saat bermain
online. Bagi Anda yang ingin mengunduh game catur PC Windows 10, Real Chess Online adalah salah satu rekomendasi geng terbaiknya! Spesifikasi Minimum Real Chess Online Windows 10 versi 10240.0 atau lebih tinggi Prosesor - Memori - Grafis - DirectX DirectX 10 Penyimpanan - Unduh Catur Nyata online di tautan berikut:
qgt'gt;unduh catur nyata melalui Microsoft Store qlt; lt; Chess Friends Menawarkan antarmuka pengguna dengan grafis bagus, Chess Friends adalah aplikasi catur PC terbaik yang ingin Anda lewatkan, geng. Jadi, bagi Anda yang bosan dengan game online PC ini-itu saja, game ini bisa menjadi alternatif. Spesifikasi Minimum Chess
Friends OS Windows 10 atau lebih tinggi Prosesor - Memori - Grafis - DirectX - Penyimpanan - Unduh Teman Catur di tautan berikut: unduh Teman Catur melalui Microsoft Store. Haundrix Chess Nah, jika Anda mencari game catur PC offline, Haundrix Chess mungkin menjadi salah satu alternatif bagi Anda untuk mengunduh dan
bermain. Game komputer offline ini menawarkan jenis antarmuka pengguna yang sangat sederhana dan sederhana, tetapi dengan berbagai mode; orang versus orang, orang versus komputer, atau komputer vs. komputer. Spesifikasi minimum Haundrix Chess OS Windows Processor - Memory - Graphics - Graphics - DirectX - Storage -
Download Haundrix Chess pada tautan berikut: qgt;gt;download Haundrix Chess melalui situs resmi lt;lt; kata selanjutnya yang mencantumkan permainan catur online, serta bagi Anda yang memiliki kuota berlebihan, memainkan over-the-top Tapi jika dia dalam keadaan sulit, Catur offline adalah solusi terbaik yang dapat Anda coba.
Polling: Apa kata favorit Anda? Di mana?
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