wygenerowano 07/12/2019 09:56

PLAYSTATION 4 PRO 1TB + 2 x DUALSHOCK 4 V2 + FIFA 19
cena

2016 zł

dostępność

Oczekujemy

platforma

PlayStation 4

odnośnik

robson.pl/produkt,19478,playstation_4_pro_1tb___2_x_dualshock_4_v2___fifa_.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 PRO 1TB CZARNA
DWA PADY DUALSHOCK 4 V2 CZARNE
GRA FIFA 19 PL

Spektakularne gry i rozrywka
Niesamowicie żywa rozgrywka, zachwycająco ostre filmy i niewiarygodne szczegóły, gdzie nie spojrzysz.
Jeszcze większa moc
PS4 Pro zawiera najwyższej klasy technologie, które gwarantują najszybsze, najostrzejsze i najbardziej płynne wrażenia z gry, jakie kiedykolwiek
widziano.
Moc
Gry ożywają na ekranie dzięki doskonałej grafice i niewiarygodnie realistycznym szczegółom, które stały się możliwe dzięki większej mocy urządzenia.
Prędkość
Akcja na ekranie toczy się jeszcze szybciej, jest bardziej płynna i emocjonująca, ruch jest bardziej wyraźny – wszystko to dzięki większej szybkości
klatek, które są też bardziej stabilne.
Gry na zupełnie nowym poziomie
Na telewizorach 4K gry na PS4 oferują niezrównaną wizualną precyzję ponieważ jakość 4K gwarantuje doskonałą wyrazistość nawet najmniejszych
szczegółów*. Żywe kolory HDR zapewniają, że Twoje przygody będą realistyczne i nieprawdopodobnie pełne życia.
Niesamowita rozrywka
Przesyłaj strumieniowo najgłośniejsze filmy, najciekawsze programy telewizyjne i najnowsze teledyski w zachwycającej jakości nawet 4K*, z serwisów
takich jak Netflix, YouTube oraz z wielu aplikacji rozrywkowych, które będą wkrótce dostępne. Jakość treści jest poprawiana automatycznie, by uzyskać
najlepszą możliwą jakość.

Więcej możliwości utrzymywania kontaktu
Możesz bezproblemowo łączyć się ze znajomymi i udostępniać im treści.
Funkcja Share Play w jakości 1080p
Pozwól znajomym poznawać Twoje gry w doskonałej jakości.
Funkcja Gra zdalna w jakości 1080p
Przesyłaj strumieniowo gry do wszystkich obsługiwanych urządzeń w niezrównanej jakości.
Lepsze Wi-Fi
Możesz wybrać tryb 2,4 GHz lub 5 GHz, by bezproblemowo korzystać ze swojego łącza szerokopasmowego.
Specyfikacja techniczna PS4 Pro – szczegóły
CPU x86-64 AMD Jaguar, osiem rdzeni 2,1GHz
GPU 4.20 TFLOPS, AMD Radeon – 36 jednostek Polaris 911MHz
Pamięć 8 GB DDR5
Dysk twardy 1TB
Rozmiary 295 mm × 55 mm × 327 mm (szerokość, wysokość, głębokość)
Waga Około 3,3 kg
Napędy optyczne Blu-ray 6x CAV, DVD 8x CAV
Wejścia/wyjścia 3x USB 3.1, 1x AUX
Komunikacja Ethernet, IEEE 802.11, Bluetooth 4.0
Pobór prądu Maksymalnie 310 W
Temperatura pracy 5°C – 35°C
Złącze audio/video HDMI (4K/HDR), digital optical

FIFA 19
●

Język w grze : polski komentarz

Opracowana z myślą o PS4 kolejna odsłona niezwykle popularnej serii gier piłkarskich, w której mamy możliwość kierowania prawdziwymi zespołami i
zawodnikami. Produkcja oferuje tryby przewidziane zarówno dla pojedynczego gracza, jak i dla kilku osób. Za stworzenie omawianego tytułu
odpowiada studio EA Sports, konsekwentnie rozwijające cykl FIFA od 1994 roku.
Wydana na PS4 FIFA 19 jest symulatorem rozgrywek sportowych. Typowo dla tego cyklu, gracze ponownie otrzymują możliwość rozgrywania meczów,
spotkań i turniejów z udziałem licencjonowanych reprezentacji narodowych i klubowych drużyn piłkarskich z całego świata. Dużą zmianą względem
zeszłorocznej odsłony jest powrót licencji na Ligę Mistrzów, a także Ligę Europy. Spotkania są realistyczne i do złudzenia przypominają zmagania
prawdziwych sportowców.
Gra posiada kompleksowy, ale intuicyjny system sterowania, pozwalający na wykonanie ogromnej liczby zagrań i manewrów znanych ze światowych
boisk. W FIFA 19 poprawiono kontrolę nad przyjmowaniem piłki, a także wprowadzono zupełnie nowy system strzałów – Timed Finishing. Przycisk
odpowiedzialny za strzał musimy teraz wcisnąć dwukrotnie i nasze wyczucie tempa decyduje o celności. W produkcji EA Sports zaimplementowano
także drugi znacznik, który pojawia się, gdy nie mamy piłki i wskazuje, który z piłkarzy – poza sterowanym przez nas – będzie wywierał pressing
(rozwiązanie to przypomina to, które zastosowano w serii Pro Evolution Soccer). Ułatwiono też nieco markowanie ruchu podczas przyjmowania piłki
oraz zachowanie kamery przy rzutach wolnych
Chyba największą nowością w porównaniu do FIFY 18 jest jednak zdecydowanie większa rola taktyki na wirtualnym boisku. Możemy m.in. przydzielać
obrońcom strefy, za które odpowiadają, a także wydawać im znacznie dokładniejsze instrukcje. Mamy też możliwość zadecydowania o tym, jak szeroko
nasi zawodnicy będą zagrywali piłkę, a także wyznaczania różnych strategii w zależności od przebiegu spotkania.
W FIFA 19 na PS4 możemy grać samotnie, albo w towarzystwie innych osób. Do dyspozycji mamy tryby kariery (w ich ramach możemy poprowadzić
pojedynczego zawodnika lub cały zespół), a także szeroki wybór rozgrywek wieloosobowych. Powraca także znany z poprzednich odsłon serii, oparty o
karty tryb FIFA Ultimate Team.
Dzięki wykorzystaniu nowej odsłony silnika Frostbite, a także autorskiej technologii Real Players Motion, omawiany tytuł charakteryzuje się wysoce
realistyczną i pełną detali oprawą graficzną. Modele i animacje zarówno zawodników, jak i stadionów prezentują najwyższy, światowy poziom.
Rozgrywkom towarzyszy profesjonalny komentarz.

