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PlayStation 4 Pro 1TB
cena

1698 zł

dostępność

Dostępny

platforma

PlayStation 4

odnośnik

robson.pl/produkt,18115,playstation_4_pro_1tb.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

W zestawie:
●

●

●

●

Kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK 4
Baw się w intuicyjne gry.
Zestaw słuchawkowy mono
Usłysz niesamowite szczegóły i rozmawiaj z przyjaciółmi.
Przewód HDMI Premium
Możesz grać w gry w jakości 4K z prędkością 60 kl./s, korzystając ze znajdującego się w zestawie przewodu HDMI Premium.
Przewód USB i przewody zasilające
Niezbędne, by naładować, zasilać i grać.

Przedstawiamy jeszcze mocniejsze PS4. Najpotężniejsze PlayStation, jakie dotąd powstało.

Spektakularne gry i rozrywka
Niesamowicie żywa rozgrywka, zachwycająco ostre filmy i niewiarygodne szczegóły, gdzie nie spojrzysz.

Jeszcze większa moc
PS4 Pro zawiera najwyższej klasy technologie, które gwarantują najszybsze, najostrzejsze i najbardziej płynne wrażenia z gry, jakie kiedykolwiek
widziano.

Moc
Gry ożywają na ekranie dzięki doskonałej grafice i niewiarygodnie realistycznym szczegółom, które stały się możliwe dzięki większej mocy urządzenia.

Prędkość

Akcja na ekranie toczy się jeszcze szybciej, jest bardziej płynna i emocjonująca, ruch jest bardziej wyraźny – wszystko to dzięki większej szybkości
klatek, które są też bardziej stabilne.

Gry na zupełnie nowym poziomie
Na telewizorach 4K gry na PS4 oferują niezrównaną wizualną precyzję ponieważ jakość 4K gwarantuje doskonałą wyrazistość nawet najmniejszych
szczegółów. Żywe kolory HDR zapewniają, że Twoje przygody będą realistyczne i nieprawdopodobnie pełne życia.

Niesamowita rozrywka
Przesyłaj strumieniowo najgłośniejsze filmy, najciekawsze programy telewizyjne i najnowsze teledyski w zachwycającej jakości nawet 4K, z serwisów
takich jak Netflix, YouTube oraz z wielu aplikacji rozrywkowych, które będą wkrótce dostępne. Jakość treści jest poprawiana automatycznie, by uzyskać
najlepszą możliwą jakość.

