Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa NHL 16
wydawca : Electronic Arts Polska

Cena: 69.90 zł

Seria gier sportowych NHL od firmy Electornic Arts została zapoczątkowana w 1991 roku produkcją o tytule
NHL Hockey. Od tamtej pory wydawca regularnie wypuszcza kolejne odsłony marki, a jedną z nich jest NHL 16
na konsolę PlayStation 4. Tytuł jak zwykle oferuje pełną licencję ligi NHL, dzięki czemu podczas zmagań na
lodzie kierujemy wirtualnymi odpowiednikami prawdziwych sportowców, grających w najpopularniejszych
drużynach. Tytuł oferuje zmagania w kilku trybach single i multiplayer. W pierwszym przypadku do naszej
dyspozycji oddano takie opcje jak znane już Be a GM, które tym razem nie polega tylko na pozyskiwaniu nowych
zawodników do swojej drużyny, ale robieniu tego w taki sposób, by hokeiści pasowali do siebie, gdyż każdy
sportowiec posiada własną osobowość. Relacje między zawodnikami wpływają na ich predyspozycję podczas
spotkań, więc warto zwracać na nie uwagę. Oprócz tego możemy uczestniczyć w karierze Be a Pro, która,
względem wcześniejszych odsłon serii, doczekała się zmienionego systemu progresji. Oprócz tego pojawił się
również tryb Hockey Ultimate Team, czyli kolejne wcielenie popularnej zabawy w tworzenie drużyn z
posiadanych kart zawodników. NHL 16 oferuje również zmagania w multiplayerze. Do serii powrócił tryb EA
SPORTS Hockey League, który doczekał się rozmaitych usprawnień, w tym możliwości wybrania specjalizacji
dla naszego hokeisty. Oprócz tego możemy bawić się w drużynowych potyczkach 6 vs. 6 oraz kanapowym trybie
współpracy online. Sama rozgrywka nie odbiega w wielkim stopniu od tego, z czym mieliśmy do czynienia w
NHL 15, ale twórcy oddali do dyspozycji graczy większe możliwości kierowania zawodnikami. Swoje
umiejętności możemy natomiast szlifować w nowych narzędziach treningowych. Tytuł może się pochwalić
udoskonaloną oprawą graficzną, bardziej autentycznym klimatem podczas spotkań, czy też komentarzem znanych
już osób, czyli Doca Emricka, Eddiego Olczyka oraz Ray’a Ferraro.
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Nazwa

Wartość

Producent

EA Sports

Tryb gry

Single / Multiplayer

Data premiery
Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

15.09.2015
12+

ENG

Konsola Xbox One
Blu-Ray
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