Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Nintendo Switch Sports
wydawca : Nintendo

Cena: 219.90 zł

Zamachnij się, kopnij i wystrzel ku zwycięstwu w Nintendo Switch Sports, kolekcji sportów na Nintendo
Switch, która przeniesie cię w sam środek akcji! Rywalizuj w sześciu dyscyplinach sportowych, w tym
siatkówce, piłce nożnej i kręglach, z ruchami w świecie rzeczywistym, które kształtują twoje działania w grze.
Tenis: wykonuj zagrania poprzez delikatne wychylanie kontrolera Joy-Con w odpowiednim momencie.
Bowling: tocz kulę prosto przed siebie lub lekko ją podkręć.
Chanbara: strąć przeciwnika z platformy podczas
ataku i obrony.
Piłka nożna: użyj gigantycznej piłki, aby wykonywać dynamiczne zagrania. Ciesz się meczami
z kontrolerami Joy-Con oddając strzały szczupakiem. Podłączając kontroler Joy-Con do akcesorium Leg Strap
dodanego do fizycznej wersji Nintendo Switch Sports (dostępnego również osobno), możesz zagrać w tryb
Shoot-out z intuicyjnymi ruchami kopnięcia.
Badminton: kontroluj swoje uderzenia i wykonuj wymachy w
lewo i w prawo, utrzymując lotkę w powietrzu. Mocne serwisy pomogą ci uzyskać przewagę!
Siatkówka:
użyj kontrolera Joy-Con, aby serwować, uderzać, ustawiać i wybijać piłkę. Baw się z rodziną i przyjaciółmi
osobiście* lub w trybie online**, albo zmierz się z graczami z całego świata. Oprócz dostosowywania awatara
do własnych potrzeb za pomocą przedmiotów zebranych podczas rozgrywki sieciowej, w grze można bawić się
na wiele sposobów – na przykład sprawdzając swoje umiejętności w Pro League i wygrywając w różnych
dyscyplinach sportowych podniesić swoją rangę. Nintendo Switch Sports ukaże się 29 kwietnia na Nintendo
Switch. Ważne informacje:
Przymocuj pasek Joy-Con do kontrolera Joy-Con i zapnij go blisko nadgarstka,
aby nie stracić kontroli podczas gry.
Podczas grania należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca wokół siebie.
Podczas gry należy nie stać zbyt blisko telewizora. * Gra wieloosobowa wymaga jednego kompatybilnego
kontrolera dla każdego gracza. Mogą być wymagane dodatkowe kontrolery (do nabycia osobno). ** Wymagane
jest połączenie z Internetem. Aby korzystać z usług online, należy utworzyć konto Nintendo i zaakceptować
odpowiednią umowę. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być
dostępne we wszystkich krajach. Gra online wymaga płatnego członkostwa online. Dowiedz się więcej o płatnym
członkowstwie online.
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Nintendo

Tryb gry

Single / Multiplayer

Data premiery
Kategoria wiekowa

Wymagania sprzętowe

29.04.2022r.
7+

Konsola Nintendo Switch
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