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RESIDENT EVIL 4 HD
cena

68 zł

dostępność

Dostępny

platforma

PlayStation 4

odnośnik

robson.pl/produkt,17924,resident_evil_4_hd.html

Adres

ul.Powstańców Śląskich 106D/200 01-466 Warszawa

Nr konta

25 1140 2004 0000 3702 4553 9550

Nr telefonów

tel.
tel.

224096600
224361966

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek w godz. 9-17
sobota w godz. 10-15

Adres e-mail

Oferta sklepu : sklep@robson.pl
Pytania techniczne : robson@robson.pl
Serwis : serwis@robson.pl
Zamówienia : zamowienia@robson.pl
Wymiana gier : wymiana@robson.pl

Resident Evil 4 HD to zremasterowana edycja czwartej odsłony legendarnego cyklu survival horrorów, wykreowanych przez japońskie studio Capcom.
Pierwotna wersja gry ukazała się w 2005 roku na Nintendo GameCube oraz PlayStation 2, skąd przeniesiono ją m.in. na PC, Nintendo Wii oraz iOS. Ze
względu na niesłabnącą popularność gry, po przeszło 6 latach twórcy zdecydowali się oddać jej odświeżoną wersję również w ręce posiadaczy
PlayStation 3 i Xboxa 360.
W grze wcielamy się w znanego z drugiej części gry Leona S. Kennedy’ego – byłego policjanta z Racoon City, a obecnie tajnego agenta rządu USA,
odpowiedzialnego m.in. za bezpieczeństwo rodziny prezydenta. Nasz protoplasta wysłany zostaje z tajną misją do Europy, a jego zadaniem jest
uratowanie przebywającej tam na studiach córki prezydenta, która zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Trop wiedzie do miejscowości Pueblo w
Hiszpanii, jednak po przybyciu na miejsce Leon zdaje sobie sprawę, że cała historia kryje w sobie znacznie więcej zagadek. Aby je rozwikłać, nasz
bohater będzie musiał stawić czoła setkom mutantów, zarażonych niebezpiecznym pasożytem zwanym „las plagas” oraz zmierzyć się z kontrolującą
umysły mieszkańców tajemniczą sektą, której przewodzi charyzmatyczny Osmund Saddler.
Pod względem rozgrywki, Resident Evil 4 HD to niemal wierna kopia wersji z 2005 roku. Akcję gry oglądamy z perspektywy trzeciej osoby. Do
eksterminacji przeciwników Leon używa imponującego arsenału broni, w którym znajdują się m.in. pistolety maszynowe, karabiny, strzelby i granatniki,
a nawet kusza z wybuchowymi bełtami. Całą zabawę urozmaicają liczne, choć stosunkowo proste, łamigłówki, pojedynki z bossami oraz efektowne
sekwencje QTE, podczas których zmuszeni jesteśmy w odpowiednim momencie naciskać wyświetlane na ekranie guziki.
Resident Evil 4 HD różni się od swego pierwowzoru przede wszystkim wyraźnie lepszą, odświeżoną oprawą graficzną. Producent podniósł jej
rozdzielczość do jakości HD, poprawiając również tekstury oraz oświetlenie. Idąc z duchem czasu, w grze zaimplementowano także specjalne
osiągnięcia, które możemy odblokowywać w miarę postępów rozgrywki.

