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Nazwa Konsola Nintendo Switch Szary Joy-Con +
Zestaw Nintendo Labo
wydawca : Nintendo

Cena: 2199.90 zł
Zestaw zawiera:
Konsola Nintendo Switch Szary Joy-Con
Zestaw Nintendo Labo Robot Kit
Zestaw
Nintendo Labo Variety Kit
Zestaw Customisation Set
1. Konsola Nintendo Switch Szary Joy-Con
Nintendo Switch to przełomowa stacjonarna konsola do gier wideo. Nie tylko można podłączyć ją do domowego
telewizora, ale także momentalnie zmienić w konsolę przenośną z 6,2-calowym ekranem. Po raz pierwszy gracze
mogą w pełni cieszyć się konsolą stacjonarną kiedykolwiek i gdziekolwiek zechcą. Ekran posiada
pojemnościowe możliwości wielodotykowe dla kompatybilnych z nim gier. Bateria może wytrzymać ponad
sześć godzin, ale czas ten zależeć będzie od korzystania z konsoli. Przykładowo, w The Legend of Zelda: Breath
of the Wild będzie można grać przez około trzy godziny po jednym ładowaniu. Podczas przebywania poza
domem konsolę Nintendo Switch można naładować, podłączając zasilacz do wejścia USB typu C. Nowy wymiar
kontroli Wszechstronne Joy-Cony oferują wiele zaskakujących sposobów cieszenia się nimi. Dwa Joy-Cony
mogą być używane niezależnie w każdej dłoni, albo razem jako jeden kontroler po włożeniu do uchwytu
Joy-Con. Można je także podłączyć do głównej konsoli i używać ich w trybie przenośnym lub dzielić się nimi z
przyjaciółmi, aby cieszyć się rozgrywką dla dwóch graczy. Każdy Joy-Con ma pełny zestaw przycisków i może
być używany jako cały kontroler. W każdym znajduje się także przyspieszeniomierz i żyroskopowy czujnik
ruchu, co pozwala na niezależne od siebie ruchy prawym i lewem Joy-Conem. Na lewym Joy-Conie znajduje
się przycisk Capture Button, który gracze mogą wcisnąć, aby momentalnie wykonać zrzut ekranu swojej
rozgrywki i podzielić się nim ze znajomymi w mediach społecznościowym. W prawym Joy-Conie znajduje się
czytnik NFC, co pozwala na interakcję z figurkami amiibo, a także czujnik ruchu IR, który potrafi rozpoznać
odległość, kształt oraz ruch przedmiotów znajdujących się w pobliżu dla specjalnie zaprojektowanych gier.
Przykładowo, potrafi on powiedzieć, jak daleko znajduje się ręka gracza, a także, czy gracz pokazuje nią papier,
kamień czy nożyce. Oba Joy-Cony posiadają zaawansowane wibracje HD, które pozwalają na odczucie
delikatnych, prawdziwszych niż kiedykolwiek wibracji w kompatybilnych grach. Efekt jest tak szczegółowy, że
gracz może, przykładowo, poczuć wibracje pojedynczych kostek lodu, potrząsając Joy-Conem. Dzięki
wibracjom HD będziecie mogli doświadczyć poziomu realizmu niemożliwego do odczucia wcześniej, za pomocą
jedynie obrazów i dźwięków. Lokalne multiplayer jak nigdy dotąd. Nintendo Switch ułatwi graczom
pozostawanie w kontakcie. Aż do 8 konsol może być ze sobą podłączonych w lokalnej bezprzewodowej
rozgrywce. Gracz może postawić konsolę gdziekolwiek zechce dzięki wbudowanej nóżce, zapraszać znajomych
do gier online, umawiać się z nimi i rozmawiać podczas grania w kompatybilne z nią gry a także cieszyć się grą
multiplayer z daleka od telewizora. Konsola będzie również wspierać Multiplayer Online Wi-Fi. Wszystko co
potrzebne w jednym opakowaniu. W opakowaniu konsoli Nintendo Switch znajdziecie wszystko potrzebne do
tego, abyście mogli od razu rozpocząć grę. Opakowanie zawiera:
konsolę Nintendo Switch
stację dokującą dla Nintendo Switch
lewy Joy-Con
prawy Joy-Con
Joy-Con uchwyt
parę pasków
Joy-Con na rękę
Nintendo Switch AC adapter
kabel HDMI
2. Nintendo Labo Robot Kit Zestaw
zawiera poniższe elementy:
Karta z grą na Nintendo Switch z oprogramowaniem do Robot Kit
Arkusz
kartonu x19
Arkusz brystolu x4
Arkusz odblaskowy x1
Sznurek (pomarańczowy) x2
Sznurek
(niebieski) x2
Materiałowy pasek (szary) – 1x duży, 1x średni, 2x mały
Zestaw oczek (szary) x10
Zestaw oczek (niebieski) x2 Misją Nintendo od zawsze było dostarczanie graczom innowacyjnych urządzeń,
oryginalnych pomysłów na zabawę i powodów do uśmiechu, a kolejnym krokiem na tej drodze jest właśnie
Nintendo Labo. Dzięki zestawom Nintendo Labo kreatywni w każdym wieku będą mogli zamienić modularne
kartony – zaprojektowane specjalnie, aby współpracować z konsolą Nintendo Switch i kontrolerami Joy-Con – w
interaktywne kreacje nazywane Toy-Con. Od pianina, przez motor, po roboty – każdy Toy-Con ożyje w
połączeniu z konsolą Nintendo Switch w odpowiedni sposób. Budując kolejne Toy-Cony gracze nie tylko będą
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się świetnie bawić, ale i odkrywać jak działa technologia, a nawet wymyślać nowe sposoby na zabawę nimi.
Robot Kit
Toy-Con Robot: Stwórz strój robota, włóż prawy i lewy Joy-Con w odpowiednie miejsca na
plecaku i w wizjerze, a potem przejmij kontrolę nad swoim robotem, widocznym na ekranie telewizora, kiedy
konsola Nintendo Switch włożona jest do stacji dokującej. Weź udział w różnych grach i zabawach, w tym w
trybie robota, w którym będziesz mógł niszczyć miasta i statki kosmiczne. 3. Nintendo Labo Variety Kit
Zestaw zawiera poniższe elementy:
Karta z grą na Nintendo Switch z oprogramowaniem do Variety Kit
Arkusz kartonu x28
Arkusz odblaskowy x3
Arkusz gąbki x3
Sznurek (pomarańczowy) x1
Sznurek
(niebieski) x1
Zestaw oczek (szary) x1
Zestaw oczek (niebieski) x4
Gumka (duża) x2
Gumka (mała)
x6 Misją Nintendo od zawsze było dostarczanie graczom innowacyjnych urządzeń, oryginalnych pomysłów na
zabawę i powodów do uśmiechu, a kolejnym krokiem na tej drodze jest właśnie Nintendo Labo. Dzięki
zestawom Nintendo Labo kreatywni w każdym wieku będą mogli zamienić modularne kartony – zaprojektowane
specjalnie, aby współpracować z konsolą Nintendo Switch i kontrolerami Joy-Con – w interaktywne kreacje
nazywane Toy-Con. Od pianina, przez motor, po roboty – każdy Toy-Con ożyje w połączeniu z konsolą
Nintendo Switch w odpowiedni sposób. Budując kolejne Toy-Cony gracze nie tylko będą się świetnie bawić, ale
i odkrywać jak działa technologia, a nawet wymyślać nowe sposoby na zabawę nimi.
Variety Kit
Dzięki Variety Kit, będzie można stworzyć różne Toy-Cony, takie jak Toy-Con Samochodzik, Toy-Con Wędka,
Toy-Con Domek, Toy-Con Motor oraz Toy-Con Pianino.
Toy-Con Samochodzik zdalnie sterowany: Włóż
lewy i prawy Joy-Con do zbudowanego przez siebie samochodu, a potem steruj nim wykorzystując ekran
dotykowy Nintendo Switch. Wibracje HD Rumble w Joy-Conach będą poruszać samochodzikiem w wybranym
przez Ciebie kierunku. W zestawie znajdą się materiały do zbudowania dwóch takich aut.
Toy-Con
Wędka: Zbuduj wędkę z działajcym kołowrotkiem, który będzie połączony sznurkiem do podstawy trzymającej
konsolę Nintendo Switch. Złap jedną z egzotycznych ryb widocznych na ekranie konsoli, zarzucając wędkę i
opuszczając haczyk poprzez kręcenie kołowrotkiem. Kiedy poczujesz wibracje Joy-Cona, musisz szybko
poderwać wędkę i kręcić, aby wyciągnąć rybę z wody.
Toy-Con Domek: Wkładając rożnokształtne bloki
w specjalne miejsca na górze oraz boku domku możesz wchodzić w interakcje, karmić i bawić się z
mieszkającym w nim zwierzątkiem. Różne kształty bloków wykrywane są przez kamerę IR wbudowaną w prawy
Joy-Con, który należy włożyć w specjalne miejsce górze domku.
Toy-Con Motor: Włóż Joy-Cony w
zbudowaną kierownicę motoru, aby pokierować motocyklem na ekranie swojego Nintendo Switch. Prawa rączka
odpowiada za przyspieszenie, a przechylanie całego ciała czy skręcanie kierownicą spowodują, że sam motocykl
będzie skręcał.
Toy-Con Pianion: Po zbudowaniu pięknego, 13-klawiszowego pianina, należy włożyć do
niego konsolę Nintendo Switch i prawy Joy-Con, aby rozpocząć grę. Możesz nawet włożyć specjalne klocki
pozwalające na wydawania nowych dźwięków czy granie w innych tonacjach. 4. Nintendo Labo Customisation
Set Zestaw zawiera poniższe elementy:
Rolka taśmy x2
Arkusz szablonów x2
Arkusz naklejek x2
Specjalny zestaw do modyfikacji z szablonami, naklejkami i kolorowymi.
Misją Nintendo od zawsze było
dostarczanie graczom innowacyjnych urządzeń, oryginalnych pomysłów na zabawę i powodów do uśmiechu, a
kolejnym krokiem na tej drodze jest właśnie Nintendo Labo. Dzięki zestawom Nintendo Labo kreatywni w
każdym wieku będą mogli zamienić modularne kartony – zaprojektowane specjalnie, aby współpracować z
konsolą Nintendo Switch i kontrolerami Joy-Con – w interaktywne kreacje nazywane Toy-Con. Od pianina,
przez motor, po roboty – każdy Toy-Con ożyje w połączeniu z konsolą Nintendo Switch w odpowiedni sposób.
Budując kolejne Toy-Cony gracze nie tylko będą się świetnie bawić, ale i odkrywać jak działa technologia, a
nawet wymyślać nowe sposoby na zabawę nimi.
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