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GOGLE PLAYSTATION 4 VR CUH-ZVR2 + PS CAMERA +
PLAYSTATION VR WORLDS + GRAN TURISMO SPORT DAY
ONE EDITION + ROBINSON THE JOURNEY

●
●
●

cena

1229 zł

dostępność

Oczekujemy

platforma

PlayStation 4

odnośnik

robson.pl/produkt,19376,gogle_playstation_4_vr_cuh_zvr2___ps_camera___play.html

Adres

ul.Powstańców Śląskich 106D/200 01-466 Warszawa

Nr konta

25 1140 2004 0000 3702 4553 9550

Nr telefonów

tel.
tel.

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

224096600
224361966

GOGLE PLAYSTATION 4 VR CUH-ZVR2 NOWY MODEL
PS4 CAMERA V2
TRZY GRY:
PLAYSTATION VR WORLDS PL (KOD)
GRAN TURISMO SPORT DAY ONE EDITION PL
ROBINSON THE JOURNEY
❍
❍
❍

Model CUH-ZVR2 gogli VR względem starszej wersji posiada:
●
●
●

Nowe przestrzenne słuchawki dokanałowe zintegrowane z tylną opaską
Wzmocniony i odchudzony kabel
Ulepszona jednostka centralna

Możliwość zanurzenia się w zapierające dech w piersiach światach wirtualnych
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.
Wyświetlacz OLED
Nowe gogle rzeczywistości wirtualnej PlayStation VR są wyposażone w wyświetlacz OLED o wielkości 5,7 cala i rozdzielczości RGB 1920x1080. Ten
nowy ekran zwiększa pole widzenia i ma niewielką poświatę, dzięki czemu niweluje rozmazanie ruchu
Częstotliwość odświeżania 120 Hz
Gry w goglach PlayStation VR mogę być renderowane z prędkością 120 kl./s. W połączeniu z wysoką częstotliwością odświeżania ekranu OLED oraz
możliwościami PS4, PlayStation VR gwarantuje niezwykle płynne efekty wizualne.

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 PlayStation VR,
pozwalając zanurzyć się w grze z niezrównanym poczuciem bycia w niej.
Jesteś gotów na PlayStation VR
Po prostu podłącz i graj. PlayStation VR opiera się na tej samej technologii, co PlayStation 4, można więc połączyć oba urządzenia i w kilka sekund
wkroczyć do świata nowych wrażeń.
ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA :
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Gogle PlayStation VR V2
PlayStation Camera V2
Nowy moduł procesora
Słuchawki dokanałowe
Przewód HDMI
Przewód USB
Zasilacz prądu zmiennego i kabel zasilania sieciowego
Złącze gogli VR

PLAYSTATION CAMERA V2 PS4
Wymagana do korzystania z gogli PlayStation VR

Oglądaj, słuchaj, baw się i udostępniaj. Komunikuj się z przyjaciółmi i przypominaj rywalom, że depczesz im po piętach. Cokolwiek chcesz zrobić
podczas gry, kamera PlayStation zapewnia krystalicznie czysty obraz i wysokiej jakości dźwięk. A dzięki możliwości rozpoznawania twarzy i funkcji
głosowego przekazywania poleceń PS4 jest naprawdę do Twojej dyspozycji.
●
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Kamera PlayStation monitoruje pasek świetlny kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK 4. Precyzyjne sterowanie nawet najsubtelniejszymi
ruchami.
Cztery wbudowane mikrofony słyszą Cię w każdym zakątku pokoju. Niezależnie od tego, z kim przebywasz, kamera PlayStation rozpozna Twoje
polecenia głosowe.
Rozmawiaj ze znajomym podczas gry, a Twoja twarz pojawi się w oknie na jego ekranie, i vice versa. Kontroluj swoje postępy i poczynania konkurencji

PLAYSTATION VR WORLDS PS4
Kod do pobrania gry
Język w grze: polski

PlayStation VR Worlds wydane na PlayStation 4 to w istocie pięć tytułów: The London Heist, VR Luge, Into The Deep, Scavenger's Odyssey oraz Danger
Ball. Każdy z nich stanowi odrębne, aczkolwiek wykorzystujące tę samą technologię, doświadczenie, którego celem jest zaprezentowanie możliwości
headsetu Sony.
Pierwszym tytułem wchodzącym w skład pakietu PlayStation VR Worlds na PlayStation 4 jest The London Heist. Rozgrywka prezentowana jest z
perspektywy pierwszej osoby, a gracz wciela się w rolę gangstera. Cel postawiony przed graczem to kradzież i ucieczka z miejsca zdarzenia. Po drodze
jednak trzeba wziąć udział w strzelaninach i pościgach rodem z kina akcji. Pozycja wykorzystuje dwa kontrolery PlayStation Move przypisane do rąk
głównego bohatera – przy ich pomocy celujemy, przeładowujemy broń i wchodzimy w interakcję z przedmiotami. Pomimo tego istnieje możliwość
zabawy przy użyciu DualShock 4 – w tym przypadku sterowanie jest przystosowane do specyfiki urządzenia. Należy odnotować, iż gracz nie ma
możliwości swobodnego ruchu – może za to rozglądać się dookoła i celować.
VR Luge to kolejny element pakietu PlayStation VR Worlds na PlayStation 4. Gracz bierze tu udział w nietypowych wyścigach, rozgrywanych na terenie
górzystej Kalifornii. Rozgrywka prezentowana jest z perspektywy pierwszej osoby, a naszym zadaniem jest jak najszybsze pokonanie wyznaczonej
trasy, leżąc na mknącej po jezdni deskorolce. Należy przy tym unikać rozmaitych przeszkód, takich jak samochody osobowe, a nawet ciężarówki, pod
którymi możemy przejeżdżać.
W Into The Deep z kolei gracz wchodzi w skórę badacza głębin, zanurzającego się pod powierzchnię oceanu w specjalnie przygotowanej klatce. Z racji
ograniczonego pola manewru, do naszej dyspozycji oddano możliwość swobodnego rozglądania się i obserwacji podwodnego życia. Sprawa komplikuje
się w momencie, gdy morskie drapieżniki wywęszą w protagoniście potencjalną ofiarę – by przetrwać atak, musimy wykonywać uniki, czego
dokonujemy, poruszając głową. Cechą wyróżniającą ten tytuł na tle pozostałych elementów pakietu PlayStation VR Worlds na PlayStation 4 jest
stosunkowo spokojna, nienastawiona na szybką i dynamiczną akcję rozgrywka.
Scavenger's Odyssey to gra akcji, dzięki której gracz wciela się w rolę kosmicznego poszukiwacza skarbów. Bohater nie opuszcza swojego
futurystycznego, przypominającego mecha pojazdu, pozwalającego na normalne funkcjonowanie w stanie nieważkości, a także chodzenie po ścianach i
pokonywanie dużych dystansów przy pomocy jednego skoku. Oprócz tego jest on wyposażony w działko laserowe, dzięki któremu eliminuje

przeszkadzających mu w wykonaniu zadania Obcych oraz inne zagrożenia znajdujące się w przestrzeni kosmicznej (takie jak na przykład dryfujące
odłamki skalne).
Danger Ball na PlayStation VR prezentuje nową dyscyplinę sportu, w której gracze używają głowy do odbijania piłki. Jak we wszystkich tytułach z tego
pakietu, rozgrywka prezentowana jest z perspektywy pierwszej osoby, z kolei celownikiem widocznym na ekranie posługujemy się, poruszając w
odpowiednim kierunku głową. Gracze korzystają ze specjalnych zdolności, mających przybliżyć ich do zwycięstwa lub doprowadzić do śmierci rywala.
Jako jedyna pozycja dostępna w pakiecie PlayStation VR Worlds na PlayStation 4, Danger Ball charakteryzuje się minimalistyczną, jednak wciąż
kolorową oprawą graficzną, a przy tym koncentruje się na szybkiej, dynamicznej rozgrywce.
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GRAN TURISMO SPORT DAY ONE EDITION PS4
Napisy w grze: polskie
Gra wspiera gogle Playstation VR

Zawartość Edycji Day One:
●
●
●
●

Naklejki na samochód - Ten zestaw naklejek może być wykorzystany w edytorze barw w grze
Waluta w grze (Kr. 250 000) - Kredyty do wydania w grze na samochody, itp.
60 Awatarów na PS4 - Awatary Gran Turismo Sport do wykorzystania w twoim profilu PlayStation®4.
Kask wyścigowy - Chrom Specialny chromowany kask do wykorzystania w grze.

Gran Turismo Sport to pierwsza gra z kultowej wyścigowej serii Gran Turismo, która powstała z myślą o konsoli PlayStation 4. Mimo faktu, że omawiany
tytuł ukazał się prawie cztery lata po Gran Turismo 6, nie jest to pełnoprawna siódma odsłona cyklu – jednak nie jest to również tylko mały
przedsmak siódemki, taki jak np. Gran Turismo 5 Prologue. Tak jak każda dotychczasowa gra z serii, Gran Turismo Sport jest dziełem japońskiego
studia Polyphony Digital, które stanowi własność firmy Sony Computer Entertainment.
Ogólny zarys rozgrywki w Gran Turismo Sport jest trochę inny niż w poprzednich odsłonach cyklu. Główną osią zabawy są wyścigi sieciowe – codzienne
oraz tygodniowe sezony pod patronatem organizacji FIA. Kariera dla samotnego gracza opiera się na lekcjach zachowania na torze i doskonalenia
technik pokonywania tras oraz na tzw. Ligach, czyli coraz trudniejszych wyścigach ze sztuczną inteligencją na wzór poprzednich części. Do dyspozycji
mamy głównie samochody wyścigowe, ale nie zabrakło i znanych z ulic wersji fabrycznych oraz modeli koncepcyjnych, którymi możemy jeździć na
wielu autentycznych torach oraz fikcyjnych trasach w różnych zakątkach świata.
W Gran Turismo Sport bardziej uwypuklone niż dotychczas zostały tytułowe sporty motorowe. Studio Polyphony Digital podjęło współpracę z
organizacją FIA (Federation Internationale de l’Automobile), by pozwolić graczom toczyć sieciowe zmagania oraz walczyć o tak samo prestiżowe tytuły i
puchary, jak czynią to prawdziwi kierowcy wyścigowi na torach. Rywalizacja odbywa się na dwóch płaszczyznach – użytkownicy reprezentują swoje
kraje lub ulubionych producentów samochodów. W parze z autentycznymi sportowymi doznaniami poszło zwiększenie realizmu modelu jazdy, ale
deweloper dołożył starań, by Gran Turismo Sport było tak samo przystępne dla graczy jak poprzednie odsłony serii.
Z racji wspomnianego we wstępie opracowania omawianej produkcji z myślą o konsoli PlayStation 4, Gran Turismo Sport oferuje zauważalnie lepszą
oprawę wizualną niż poprzednie gry z serii. Warto też wspomnieć, że tytuł ten obsługuje gogle wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR.
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ROBINSON THE JOURNEY PS4
Język w grze: angielski

Akcja Robinson: The Journey rozgrywa się w dalekiej przyszłości. Głównym bohaterem gry jest Robin, czyli jeden z pasażerów Esmeraldy –
gigantycznego statku kosmicznego. Kiedy wehikuł ulega awarii, protagoniście udaje się ewakuować i bezpiecznie wylądować w kapsule ratunkowej na
planecie Tyson III, przypominającej filmowy Park Jurajski. Na miejscu okazuje się, że nieznany glob jest zamieszkany przez rozmaite gatunki
dinozaurów. Bohater szybko podejmuje próbę odnalezienia innych ocalałych – na szczęście nie jest skazany na samotną wędrówkę, bowiem towarzyszy
mu unoszący się w powietrzu robot zwany HIGS oraz mały tyranozaur – Laika, z których pomocy nie raz i nie dwa przychodzi mu korzystać.
Rozgrywka w Robinson: The Journey na platformie PlayStation 4 opiera się na eksploracji rozległego, porośniętego dżunglą świata. Akcję obserwujemy z
perspektywy pierwszej osoby (FPP), a dostępny w grze obszar został podzielony na mniejsze lokacje, połączone wąskimi korytarzami. Oprócz
zwiedzania obcego środowiska, naszym zadaniem jest rozwiązywanie rozmaitych zagadek logicznych i środowiskowych – te koncentrują się zazwyczaj
na poszukiwaniu przedmiotów i korzystaniu z nich w określony sposób. W razie potrzeby, z pomocą przychodzi HIGS, który chętnie dzieli się z nami
przydatnymi wskazówkami.
Ponadto, w grze zaimplementowano minigrę polegającą na wspinaczce, której mechanika przywodzi na myśl inne dzieło studia – The Climb. Całość
sprowadza się zatem do wskazywania miejsca chwytu poprzez ruchy głowy i naprzemiennego wciskania przycisków odpowiadających za łapanie się
krawędzi prawą lub lewą dłonią. Często przychodzi nam również korzystać z dobrodziejstw niesionych przez posiadanie oswojonego dinozaura – Laika
potrafi odstraszać mniejsze gady, a także odwracać uwagę swoich większych pobratymców.
Robinson: The Journey charakteryzuje się wysokiej jakości trójwymiarową oprawą graficzną, którą zawdzięcza technologii CryEngine. Na uwagę
zasługuje zarówno dopracowana roślinność, jak i realistycznie animowana woda, czy też pełne detali wnętrza. Niezależnie od platformy, tytuł wymaga
do działania gogli wirtualnej rzeczywistości.

