Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa World of Warships: Legends Firepower
Deluxe Edition
wydawca : cdp

Cena: 179.90 zł

Zawartość ekskluzywna: Edycja Firepower Deluxe warta online około 500zł:
Okręty: Iwaki, Texas,
Kamikaze, Arizona
30 dni konta premium
2500 dublonów
1 300 000 kredytów
Weź udział w
spektakularnych bitwach morskich w World of Warships: Legends–globalnej grze dla wielu graczy, w której
zdobędziesz morza i oceany za pomocą najwspanialszych okrętów w historii! Werbuj legendarnych dowódców,
ulepszaj jednostki i walcz o dominację na wodach z graczami z całego świata –albo przeciwko nim!
NIEOGRANICZONA ZAWARTOŚĆ Stań za sterami okrętów wojennych z XX wieku, pływających pod
banderami największych morskich potęg. Wypłyń na szerokie wody mórz i oceanów i ciesz się regularnymi
darmowymi aktualizacjami.
WYBIERZ WŁASNY STYL WALKI Przejmij dowodzenie nad zwrotnymi
niszczycielami, wszechstronnymi krążownikami, wytrzymałymi pancernikami, atakującymi samolotami
lotniskowcami, ukrytymi okrętami podwodnymi, aby znaleźć własny styl gry: od pełnej nawały ogniowej po
bardziej wyważone, metodyczne podejście. Możliwości jest wiele!
WPŁYWAJ NA LOSY
WIDOWISKOWYCH BITEW 9 NA 9 Połącz siły ze znajomymi i razem rzućcie wyzwanie graczom z całego
świata. Współpracujcie, twórzcie strategie i planujcie ataki tak, by zdobyć przewagę nad przeciwnikami i
przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.
World of Warships: Legends–produkcja opracowana przez
studio Wargamingw Petersburgu, stojące również za wersją na PC –to zupełna nowość pod banderą znanej serii
gier bitewnych, która wykorzystuje pełnię możliwości i mocy konsol domowych. Na graczy czekają nie tylko
uwielbiane przez miliony morskie potyczki online, ale także mnóstwo zawartości i pakiet
ekskluzywny.Wypowiedz przeciwnikom wojnę na jednej z pięciu map i podziwiaj zniewalające oceaniczne
krajobrazy w rewelacyjnej technologii HDR na konsolach PS4 i XONE.
Cechy Gry:
Spektakularne bitwy
–zaciekłe walki z SI albo innymi graczami
Łatwy start –wejdź prosto do gry
Strategia –tempo akcji,
wolniejsze niż w tytułach FPS, skłania do współpracy i planowania
Tylko na konsole –mniejsze mapy i
dynamiczne potyczki 9 na 9
Personalizacja –opracuj ulepszone kadłuby, artylerię i umiejętności obronne
Dowodzenie –zbierz legendarnych dowódców i odblokuj zaawansowane opcje personalizacji
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Nazwa

Wartość

Wydawca

cdp

Data premiery

14.11.2019

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Wargaming
Multiplayer
7+

ENG

Konsola Xbox One
Blu-Ray
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