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Just Cause 4
cena

229 zł

dostępność

Dostępny

platforma

Xbox ONE

odnośnik

robson.pl/produkt,19392,just_cause_4.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

Akcja Just Cause 4 toczy się w fikcyjnym, południowoamerykańskim państwie Solis i wynosi niewiarygodną destrukcję oraz niepowtarzalny model
fizyczny, z których znana jest seria, na zupełnie nowy poziom. Wprowadzone zostaną też tornada i inne ekstremalne zjawiska pogodowe. W Just Cause
4 pojawią się cztery różnorodne biomy: las deszczowy, łąki, góry i pustynia. Każdy biom zawiera własne, w pełni symulowane warunki pogodowe, a w
trakcie przemieszczania się po tym ciekawym, zróżnicowanym świecie, gracze mogą liczyć na niepowtarzalne wrażenia.
Rico Rodriguez powraca w Just Cause 4 i zabiera ze sobą kultowy spadochron, wingsuit i oczywiście kotwiczkę - teraz rozszerzone o nowe
funkcjonalności i w pełni modyfikowalne. Tym samym gracz otrzymuje najpotężniejsze i najbardziej kreatywne narzędzia w historii serii.
Nowy silnik Apex jest fundamentem całego Just Cause 4. Gwarantuje on najbardziej interaktywne i ekstremalne symulacje pogodowe, jakie pojawiły się
dotąd w grze wideo. Wprowadza też niewiarygodną grafikę, niezrównany model fizyczny i praktycznie nieskończone możliwości kreatywne.

Cechy charakterystyczne gry:
●

Rozgrom wrogów
Szybuj jak ptak w swoim wingsuicie – nurkuj, wykonuj ewolucje powietrzne i ląduj bez ograniczeń!
Walcz w ekstremalnych warunkach pogodowych, w tym podczas tornad i tropikalnych burz i wynieś akcję, z której słynie seria Just Cause, na nowy
poziom.
Wykorzystaj ekstremalne zjawiska pogodowe na swoją korzyść dzięki niespotykanemu wcześniej silnikowi fizycznemu.
Najważniejsza misja Rico
Poprowadź buntowników i pokonaj Czarną Rękę, prywatną organizację militarną uzbrojoną w najnowsze zdobycze technologii.
Zmierz się z Gabrielem Moralesem, najgroźniejszym i najbardziej nieprzewidywalnym z twoich dotychczasowych przeciwników.
Odkryj prawdę o przeszłości ojca Rico i ekstremalnych warunkach pogodowych na Solís.
Wielki świat gry w Ameryce Południowej
Eksploruj odległy, południowoamerykański kraj Solís, ogarnięty konfliktem, pełen tajemnic i niebezpieczeństw.
Baw się na 100 kilometrach kwadratowych egzotycznych terenów – od lasu deszczowego, poprzez pustynię i zaśnieżone szczyty.
Odkrywaj wspaniałe miejsca Solís – od tętniących życiem miast po prowincję.
Kreatywna demolka w najlepszym wydaniu
Modyfikuj swoją kotwiczkę o nowe możliwości, które pozwolą ci wykonywać własne ewolucje, robić demolkę i dostosować swój styl gry.
Eksperymentuj z wieloma nowymi pojazdami, w tym odrzutowcami wojskowymi, helikopterami, supersamochodami i pojazdami budowlanymi.
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