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PLAYSTATION VR + TRACKMANIA TURBO
cena

942 zł

dostępność

Oczekujemy

platforma

PlayStation 4

odnośnik

robson.pl/produkt,18823,playstation_vr___trackmania_turbo.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

Bądź w grze
Od chwili, gdy założysz gogle PlayStation VR, nowy system wirtualnej rzeczywistości dla PlayStation 4, będziesz grać w radykalnie nowy sposób.
Znajdziesz się w samym centrum akcji, niemal czując każdy szczegół fantastycznych nowych światów — naprawdę poczujesz się tak, jak byś był
wewnątrz gry.
Innowacja PlayStation
PlayStation zawsze dostarczało doświadczeń przekraczających wyobraźnię, od gier 3D po rzeczywistość rozszerzoną. Teraz dokonaliśmy ogromnego
kroku naprzód w postaci PS VR. Możesz zapomnieć o ograniczeniach ekranu i wkroczyć do świata gry.
Poczuj się tak, jak byś naprawdę tam był
Grałeś w gry, które powodowały, że traciłeś rachubę czasu. Ale co z grami, które sprawiają, że zapominasz, gdzie jesteś? Daje Ci je PS VR, pozwalając
zanurzyć się w grze z niezrównanym poczuciem bycia w niej.
Jesteś gotów na PS VR
Po prostu podłącz i graj. PS VR opiera się na tej samej technologii, co PlayStation 4, można więc połączyć oba urządzenia i w kilka sekund wkroczyć do
świata nowych wrażeń.
Przesuwając granice gry
PS VR pozwoli Ci grać w takie sposoby i w takich miejscach, o których nie myślałeś, że są możliwe. Umożliwia to zaawansowany ekran OLED, który
wyświetla idealnie płynny obraz 120 Hz, daje pole widzenia w zakresie 360 stopni oraz prawdziwy dźwięk 3D, dzięki któremu jesteś w stanie
precyzyjnie zlokalizować wszystkie dźwięki. Możesz więc zanurzyć się w grach stworzonych specjalnie z myślą o PS VR, takich jak RIGS Mechanized
Combat League czy VR Worlds.
Zaprojektowane tak, że ich nie czujesz
Gogle zostały opracowane w taki sposób, by były jak najlżejsze i najwygodniejsze. Nakłada je się bez najmniejszego problemu, a częścią ich
innowacyjnego wzornictwa jest specjalna opaska pasująca na każdego użytkownika.
Zanurz się w grze, zaangażuj innych
Pozwól innym grać z Tobą lub przeciwko Tobie, używając Ekranu społecznościowego PlayStation VR. Wyświetlaj to, co widzisz w goglach, na ekranie
telewizora, żeby inni mogli dołączyć do akcji. Możesz zaprosić innych, by dołączyli do Ciebie, nawet jeśli wędrujesz po własnym świecie.

Trackmania Turbo to kolejna odsłona uznanej serii wyścigowych zręcznościówek, oferujących możliwość pokonywania zakręconych tras w zawrotnym
tempie. Wersja na PlayStation 4 jest dziełem studia Nadeo – ojców cyklu Trackmania. Warto nadmienić, że mimo zbieżności tytułów, omawiana tu
produkcja nie ma nic wspólnego z wydaniem na Nintendo DS z 2010 roku. Założenia rozgrywki pozostały niezmienione względem poprzednich części.
Celem zabawy nadal jest pokonywanie zawiłych tras, pełnych przeszkód, ramp, beczek i zdradzieckich zakrętów. Staramy się jak najszybciej dotrzeć do
linii mety, by pobić wyznaczone wyniki czasowe. Trackmania Turbo w wersji na PlayStation 4 oferuje cztery zróżnicowane środowiska, w których toczą
się zmagania: Lagoon Rollercoaster (tropikalny archipelag), International Stadium (wielki stadion), Canyon Drift (skalisty kanion w Ameryce) i Dirty
Valley (pagórkowaty obszar wiejski). Każdy z tych obszarów oferuje zupełnie odmienne wrażenia, co daje w sumie cztery różne modele rozgrywki. W
trybie kampanii na pokonanie czeka 200 torów przygotowanych przez dewelopera, podzielonych na pięć kategorii względem stopnia trudności. Oprócz
tego omawiana pozycja oferuje tradycyjny dla serii Trackbuilder – rozbudowany edytor, dzięki któremu gracze z całego świata mogą tworzyć zakręcone
trasy, a następnie dzielić się nimi ze sobą przez Internet. Narzędzie to jest przydatne również dla użytkowników bez konstruktorskiego zacięcia, jako że
pozwala wygenerować losową trasę na poczekaniu, jednym kliknięciem. Oprócz rozgrywki jednoosobowej Trackmania Turbo oferuje także multiplayer,
zarówno przez Internet, jak i na podzielonym ekranie. Ponadto omawiana odsłona oferuje nowość w postaci trybu Double Driver, w którym dwóch
graczy sprawuje jednoczesną kontrolę nad tym samym pojazdem. Gra w wersji na PlayStation 4 cechuje się ładną oprawą graficzną, cieszącą oko, choć
nieodbiegającą zanadto poziomem od poprzedniej części serii. Warto jeszcze wspomnieć o warstwie dźwiękowej, w której muzyka dynamicznie
dostosowuje się do naszej jazdy (skoków, poślizgów, przejazdów przez bramki kontrolne etc.).

