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Mass Effect: Andromeda zabierze graczy do galaktyki Andromedy, daleko poza granice Drogi Mlecznej. Tam
gracze poprowadzą nas do walki o nowy dom na nieprzyjaznym terytorium, gdzie to MY jesteśmy obcymi.
Wciel się w rolę Pioniera, dowódcy oddziału wojskowych odkrywców, dysponującego złożonymi systemami
progresji i personalizacji. Oto następny rozdział historii ludzkości, w toku którego wybory gracza raz na zawsze
zadecydują o przetrwaniu naszego gatunku w galaktyce Andromedy. W miarę poznawania tajemnic
Andromedy i przejmowania nadziei ludzkości na własne barki przyjdzie ci zadać sobie pytanie: jak daleko się
posuniesz? CECHY Wciel się w Pioniera
Wyznacz własny kurs w nowej, niebezpiecznej galaktyce.
Odkryj tajemnice Andromedy, badając bogate obce światy w poszukiwaniu nowego domu dla ludzkości.
Uniwersum Mass Effect, które kochasz
Poprowadź pierwszych ludzi w Andromedzie na desperacką misję
poszukiwania naszego nowego domu. W nowym rozdziale Mass Effect poznasz i zwerbujesz zupełnie nowe,
ciekawe postacie wplątane w epicką kosmiczną sagę pełną tajemnic i galaktycznych konfliktów.
Stawaj do
boju jak nigdy dotąd
Walcz wespół ze swą drużyną Pionierów przeciwko przerażającym wrogom i
stworzeniom. Walka stanie się bardziej ekscytująca niż do tej pory dzięki dodatkom, takim jak możliwe do
zniszczenia otoczenie, dopalacze skoków pogłębiające pionowy wymiar pola bitwy, a także nowa broń i
biotyka.
Graj po swojemu
Stwórz onieśmielającego bohatera władającego niesamowitą bronią, mocą i
technologią. Dzięki znacznie bardziej elastycznemu drzewku progresji umiejętności i broni możesz odtworzyć
swój niepowtarzalny styl rozgrywki i stać się niepokonanym adwersarzem dla nowych, potężnych
przeciwników.
GRA WIELOOSOBOWA Zarys: Witamy w szeregach sił APEX. W rozgrywce
wieloosobowej w Mass Effect: Andromeda jesteś członkiem 4-osobowej drużyny. Dołącz do 3 przyjaciół i staw
czoła zagrożeniu tam, gdzie Pionier nie jest w stanie chronić interesów Inicjatywy Andromeda. Sprawdź
swoje umiejętności w zupełnie nowym systemie misji. Wykonuj cele i wyzwania na drodze do najważniejszych
lokalizacji, w których odzyskasz istotne dane wywiadowcze i zlikwidujesz wysokich rangą wrogów. Wspólnie
zdobywaj doświadczenie i zasoby do personalizacji i ulepszania szerokiej gamy zestawów postaci. Nieważne,
czy jesteś w domu, czy poza nim: z każdego miejsca możesz dołączyć do nowego, opcjonalnego trybu „Grup
uderzeniowych”, umożliwiającego dalsze czynienie postępów pod kątem kampanii jednoosobowej lub
wieloosobowego inwentarza. >
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Electronic Arts Polska

Data premiery

23.03.2017

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

BioWare Corporation
Single / Multiplayer
18+

PL (napisy)

Konsola PlayStation 4
Blu-Ray
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