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Xbox One S 1TB + dodatkowy controller
cena

1118 zł

dostępność

Oczekujemy

platforma

Xbox ONE

odnośnik

robson.pl/produkt,18613,xbox_one_s_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:
●
●

konsole Xbox One S z dyskiem 1TB
dodatkowy biały controller

KONSOLA MICROSOFT XBOX ONE S 1 TB NOWY MODEL:
●
●
●
●

OBSŁUGA ROZDZIELCZOŚCI 4K ULTRA HD
LEPSZA GRAFIKA DZIĘKI TECHNOLOGI HDR
40% MNIEJSZA KONSOLA
POPRAWIONY PAD

Cieńsza i smuklejsza
Przedstawiamy nową konsolę Xbox One S. Graj w najlepsze gry, w tym klasykę znaną z wersji Xbox 360, na konsoli mniejszej o 40%. Technologia High
Dynamic Range zapewnia bogatsze, wyraźniejsze kolory w grach i filmach. System 4K Ultra HD umożliwia strumieniowanie wideo z serwisów Netflix
oraz oglądanie filmów UHD Blu-ray w ultrawysokiej rozdzielczości. Nowy uproszczony bezprzewodowy kontroler z teksturowanym uchwytem i
łącznością Bluetooth zapewnia niezrównany komfort.
40% mniejsza konsola
Nie daj się zwieść rozmiarem. Xbox One S to najbardziej zaawansowana konsola z rodziny Xbox — została wyposażona w wewnętrzny zasilacz i
wbudowany dysk o pojemności 1 TB.
Najlepszy kontroler na rynku jest teraz jeszcze lepszy
Nowy bezprzewodowy kontroler Xbox zyskał smuklejszy, uproszczony design, teksturowany uchwyt i łączność Bluetooth do grania na urządzeniach z
systemem Windows 10. Programowalne przyciski i lepszy zasięg bezprzewodowy + możliwość podłączenia dowolnego zgodnego zestawu
słuchawkowego z wtyczką stereo 3,5 mm typu jack.
Graj w gry dla konsoli Xbox 360 na konsoli Xbox One
Zgodność z poprzednimi wersjami Xbox One2 — najbardziej pożądana funkcja dla fanów — jest już dostępna. Od teraz możesz bez żadnych
dodatkowych kosztów grać w gry z rodziny Xbox 360 na konsoli Xbox One. A ponieważ setki nowych tytułów mają zostać dodane w najbliższych
miesiącach, Xbox One jest obecnie najlepszą platformą gier na konsolę Xbox 360.

40% mniejsza.
1 TB pojemności dysku.
Zasilacz wewnętrzny.
High Dynamic Range
Technologia High Dynamic Range zapewnia bogatsze, bardziej wyraziste kolory w grach takich jak Gears of War 4 i Forza Horizon 3. Uzyskiwany dzięki
niej wyższy wskaźnik kontrastu między jasnymi i ciemnymi barwami sprawia, że gry zyskują wizualną głębię.
4K Ultra HD
Rozdzielczość 4K Ultra HD czterokrotnie przewyższa standardowe HD, dzięki czemu obraz jest niezwykle wyraźny i realistyczny. Odtwarzaj treści w 4K
w usługach Netflix i Amazon Instant Video i oglądaj filmy w jakości Ultra HD Blu-rayTM z niezwykłym poziomem realizmu dzięki technologii High
Dynamic Range2
IR Blaster
Skonfiguruj konsolę Xbox One S, aby za jej pomocą włączać inne urządzenia, np. telewizor, odbiornik audio/wideo czy odbiornik telewizji naziemnej i
satelitarnej

Gwarancja 24 miesiące DOOR-TO-DOOR

