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PlayStation 4 Slim 1TB + DODATKOWY CONTROLLER
cena

1886 zł

dostępność

Oczekujemy

platforma

PlayStation 4

odnośnik

robson.pl/produkt,18585,playstation_4_slim_1tb___dodatkowy_controller.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:
●
●

konsola PlayStation 4 Slim 1TB SLIM CUH-2116B
dodatkowy oryginalny controller w fabrycznym opakowaniu

Smuklejsze PS4 o nowym wyglądzie
●
●
●
●

Poznaj niewiarygodnie żywe, jaskrawe kolory, jakie zapewnia technologia HDR.
Organizuj swoje gry i aplikacje, udostępniaj je znajomym za pomocą nowego, intuicyjnego interfejsu.
Zapisuj gry, aplikacje, zrzuty ekranu i filmy na dyskach o pojemności 500 GB i 1 TB.
Wspaniałe programy telewizyjne, filmy i inne treści z Twoich ulubionych aplikacji rozrywkowych.

Niezrównana kontrola
Kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK 4 ma teraz nowy wygląd i charakter, z lepiej widocznym, kolorowym paskiem świetlnym. To najbardziej
ergonomiczny, intuicyjny kontroler PlayStation, jaki kiedykolwiek zaprojektowano.
Najwspanialsze gry znajdziesz na PS4
Niezależnie od tego, czy grasz na PS4, czy PS4 Pro, czekają na Ciebie największe przeboje, niewiarygodne gry dostępne wyłącznie na PlayStation, a
także najbardziej wciągające tytuły.
Najbardziej społecznościowa konsola
Swoboda grania, udostępniania i nawiązywania kontaktu ze światem graczy.
Funkcja Share Play
Zaproś znajomego, by razem z Tobą przeżył przygodę, podjął wyzwanie w meczu dla wielu graczy albo po prostu zagrał za Ciebie – nawet jeśli sam nie
ma danej gry.
Gra zdalna
Transmituj gry do swojego komputera PC lub Mac, systemu PlayStation Vita lub urządzenia Sony Xperia, korzystając z domowej sieci Wi-Fi. Już nie
musisz być przywiązany do telewizora.

Transmituj swoją rozgrywkę
Nadawaj swoje przygody na żywo za pośrednictwem serwisów Twitch, YouTube czy Dailymotion.
Błyskawicznie udostępniaj
Udostępniaj w serwisach Twitter i Facebook zrzuty ekranowe i filmy ze swoich najwspanialszych chwil.
Bądź w kontakcie ze znajomymi
Twórz imprezy, rozmawiaj ze znajomymi, dołączaj do społeczności, by znajdować nowych graczy.
Staw czoła światu
Twórz sojusze, wyrównuj rachunki i graj ze znajomymi i rywalami w trybach online swoich ulubionych gier – wyłącznie w PlayStation Plus.
Aktualizacje oprogramowania systemu
Regularne aktualizacje oprogramowania systemu PS4 dodają nowe funkcje i sposoby na pozostawanie w kontakcie, udostępnianie i grę.
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