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Liczy się wiedza…
Zdobądź sławę w emocjonującej grze quizowej z rosnącej kolekcji PlayLink, tylko na
PlayStation 4. Zapomnij o kontrolerze bezprzewodowym DUALSHOCK 4 – po prostu chwyć swoje urządzenie
mobilne, wybierz jedną z ośmiu postaci i pstryknij sobie fotkę, a następnie wejdź do Piramidy Wiedzy, gdzie
wraz z maksymalnie piątką znajomych będziesz odpowiadać na przeróżne, powiązane tematycznie pytania w
zwariowanym wyścigu na szczyt.
Bez względu na to, czy zdecydujesz się na faceta hot doga, czarodzieja,
kowbojkę, czy którąkolwiek z pozostałych szalonych postaci, tylko od ciebie będzie zależało, czy prześcigniesz
konkurencję. Marzy ci się as w rękawie? Zastosuj zagrywkę, dzięki której spowolnisz przeciwnika, zmuszając go
do rozkruszenia lodu lub pozbycia się kleistej mazi przed udzieleniem odpowiedzi. Podejmuj wyzwania
dotykowe, spiskuj z innymi uczestnikami, żeby zaszkodzić rywalom, i wytrzymaj gradobicie pytań w wielkim
finale – a być może chwała będzie twoja.
Wszyscy do zabawy. Zaczynamy. Od szybkich quizów po
wciągające gry dla wielu graczy, tytuły PlayLink to granie społecznościowe, które każdemu sprawi przyjemność.
Włącz grę na PS4, użyj smartfonu lub tabletu jako kontrolera, zbierz bliskich wokół telewizora, przygotujcie się
na zupełnie nowe doświadczenia. Niezależnie od tego, czy lubisz przygody w filmowym stylu, zgadywanki czy
imprezowe gry z piosenkami, tytuły z serii PlayLink to idealny sposób na wspólną zabawę. Zdobądź sławę w
emocjonującej grze quizowej z rosnącej kolekcji PlayLink, tylko na PlayStation 4. Zapomnij o kontrolerze
bezprzewodowym DUALSHOCK 4 – po prostu chwyć swoje urządzenie mobilne, wybierz jedną z ośmiu
postaci i pstryknij sobie fotkę, a następnie wejdź do Piramidy Wiedzy, gdzie wraz z maksymalnie piątką
znajomych będziesz odpowiadać na przeróżne, powiązane tematycznie pytania w zwariowanym wyścigu na
szczyt
Jak rozpocząć przygodę z grami PlayLink Oto skrócona instrukcja:
Krok 1: kup/pobierz
wybraną grę PlayLink na swoje PS4 i uruchom ją.
Krok 2: pobierz bezpłatną aplikację związaną z grą z
Google Play Store lub Apple App Store.
Krok 3: połącz swoje urządzenie mobilne z PS4: używając tej samej
sieci Wi-Fi, w której znajduje się Twoja konsola PS4 (wybierz Ustawienia > Sieć > Wyświetl stan połączenia i
sprawdź pole SSID, które zawiera nazwę sieci); używając PS4 jako punktu dostępowego Wi-Fi – naciśnij
przycisk OPTIONS na kontrolerze bezprzewodowym DUALSHOCK 4 i wybierając kolejno Punkt dostępowy
Wi-Fi > Tak > Tak, aby wyświetlić szczegółowe informacje o punkcie dostępowym. Na każdym smartfonie i
tablecie, na którym chcesz grać, otwórz ustawienia i w opcjach Wi-Fi wybierz punkt dostępowy PS4.
Krok 4:
graj!
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Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Wiedza to Potęga PL
Single / Multiplayer
7+

PL

Konsola PlayStation 4
Blu-Ray
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