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KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 REMIX
cena

88 zł

dostępność

Dostępny

platforma

PlayStation 4

odnośnik

robson.pl/produkt,18421,kingdom_hearts_hd_1_5___2_5_remix.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 skład Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX wchodzą gry:
●

●

●

●

●

●

Kingdom Hearts FINAL MIX – pierwsza odsłona cyklu. Tytuł przedstawia graczom kilkunastoletniego Sorę – głównego protagonistę cyklu, który
wybiera się w podróż pomiędzy światami, poszukując dwójki zaginionych przyjaciół. Bohater na swojej drodze spotyka wiernych sojuszników (Goofy,
Donald, król Mickey) oraz oponentów, sprawujących kontrolę nad groźnymi stworami o nazwie Heartless.
Kingdom Hearts Re:Chain of Memories – poboczna część serii, która stanowi pomost pomiędzy wydarzeniami w pierwszej i drugiej odsłonie cyklu.
Produkcja przedstawia po raz pierwszy nowych antagonistów (Organizacja XIII), a także oferuje unikalny system walki oparty na wykorzystaniu kart
zdolności i ataków.
Kingdom Hearts II FINAL MIX – druga numerowana odsłona serii. Sora wraz z przyjaciółmi musi stawić czoła niecnym planom członków Organizacji
XIII. Gra rozwija system walki oraz wprowadza wiele nowych elementów rozgrywki, a także disnejowskich światów.
Kingdom Hearts 358/2 Days – drugi spin-off serii, który łączy drugą i pierwszą część cyklu, rzucając nieco światła na czas, który Roxas spędził w
szeregach Organizacji XIII.
Kingdom Hearts Birth by Sleep FINAL MIX – prequel Kingdom Hearts, którego akcja rozgrywa się na 10 lat przed przedstawionymi w nim
wydarzeniami. Produkcja rozszerza mitologię świata i umożliwia graczom wcielenie się w trzech nowych bohaterów – Ventusa, Terrę i Aquę.
Kingdom Hearts Re:coded [jedynie zremasterowane przerywniki filmowe] – Spin-off, którego akcja rozgrywa się tuż po zakończeniu Kingdom
Hearts II.

