Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Gran Turismo Sport PL
wydawca : Sony Interactive Entertainment

Cena: 99.90 zł

Przypomnij sobie ekscytację związaną ze sportami motorowymi
Wielokrotnie nagradzana seria realistycznych
symulatorów jazdy trafia po raz pierwszy na PlayStation 4, dając ci okazję poczuć się jak prawdziwy kierowca
wyścigowy. Dzięki współpracy z FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) Polyphony Digital stworzyło
dopracowaną i przystępną grę dla wszystkich, od zwykłych kierowców do prawdziwych maniaków wyścigów.
Weź udział w dwóch sieciowych turniejach – reprezentuj swój kraj w pucharze krajów i ścigaj się w barwach
swojego ulubionego producenta w pucharze producentów. Czy uda ci się odnieść historyczne zwycięstwo w
pierwszej grze wideo, która zostanie oficjalnie uznana za część świata sportów motorowych? PRAWDZIWE
AUTA Każde auto zostało odtworzone cyfrowo z dbałością o szczegóły. Począwszy od wnętrza reflektorów, na
szwach obić foteli skończywszy, ekipa Polyphony Digital Inc. postawiła sobie za cel stworzyć każdy pojazd z
taką samą pasją, jaka towarzyszyła ich pierwotnym projektantom. W pełnym zestawie umieszczono 140
pojazdów, w tym zarówno samochody wyścigowe, jak i te produkowane masowo, aby zaspokoić potrzeby
wszystkich miłośników motoryzacji. ORYGINALNE SAMOCHODY Vision Gran Turismo pozwalało
producentom samochodów z całego świata projektować wyśnione auta i powoływać je do życia w wirtualnym
świecie Gran Turismo 6. Ten projekt będzie kontynuowany w Gran Turismo Sport. MODEL JAZDY
Większa złożoność sterowania pozwala kierować pojazdem w grze tak samo, jak prowadzi się prawdziwy
samochód. Nowy silnik fizyczny, choć oparty na założeniach pierwszego Gran Turismo, znacząco ewoluował,
dzięki czemu jest odpowiedni zarówno dla początkujących, jak i ekspertów. Poczynając od podstawowych
umiejętności, takich jak hamowanie czy pokonywanie zakrętów, zasady sterowania można opanowywać krok po
kroku, co powinno przypaść do gustu tym, którzy dopiero zaczynają przygodę z grami samochodowymi.
TORY Mając na względzie popularność wielu torów wyścigowych występujących w poprzednich tytułach z
serii Gran Turismo, takich jak Nürburgring Nordschleife (pętla północna), dodaliśmy szerego nowych torów,
które pojawią się w Gran Turismo Sport po raz pierwszy w historii serii. Są to między innymi legendarna „Tokyo
Expressway” i półmilowy owalny tor znany jako „Northern Isle Speedway”. W Gran Turismo Sport znajdzie się
łącznie 19 torów i 27 układów z całego świata, od japońskiej metropolii po granicę meksykańsko-amerykańską.
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Sony Computer Entertainment

Data premiery

18.10.2017

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Polyphony Digital

Single / Multiplayer
3+

PL

Konsola PlayStation 4
Blu-Ray
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