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PLAYSTATION 4 PRO 1TB + 2 x DualShock 4 V2 + Crash
Bandicoot N-Sane Trilogy+ LEGO Przygoda
cena

2242 zł

dostępność

Dostępny

platforma

PlayStation 4

odnośnik

robson.pl/produkt,19618,playstation_4_pro_1tb___2_x_dualshock_4_v2___crash.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

Pakiet zawiera:
●
●
●
●
●
●

Konsolę PlayStation 4 Pro 1TB
Dwa Kontrolery bezprzewodowe Dualshock 4 V2 Sony
Kabel HDMI
Headset
Kabel Micro USB
Dwie nowe gry: Crash Bandicoot N-Sane Trilogy oraz LEGO Przygoda PL

Konsola nowa oryginalnie zapakowana !
Na konsolę obowiązuje 24-miesięczna gwarancja na podstawie paragonu
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

CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY
●

Język w grze: angielski

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy na PlayStation 4 to pakiet trzech słynnych gier platformowych od studia Naughty Dog. W skład zestawu wchodzą:
Crash Bandicoot, Cortex Strikes Back oraz Warped, przy czym wszystkie tytuły zostały zremasterowane przez studio Vicarious Visions, znane z Marvel:
Ultimate Alliance 2, Skylanders SuperChargers i kilku innych projektów.
Nowe wersje przygód Crasha zostały kompletnie przebudowane. Deweloperzy nie ograniczyli się tylko do delikatnie usprawnionej grafiki, ale właściwie
wszystko stworzyli od nowa. Oznacza to całkowicie przerobione poziomy, z nowymi teksturami i efektami specjalnymi. Także modele postaci zostały
przystosowane do obecnych standardów. Ponadto zmieniono przerywniki filmowe, inspirując się tymi z oryginalnych wydań.
Zmiany w oprawie graficznej to jednak nie wszystko, gdyż deweloperzy zatroszczyli się też o nowy system zapisu stanu gry, pozwalający zachowywać
postępy manualnie albo korzystać z auto zapisu. Ponadto we wszystkich trzech tytułach pojawiło się ujednolicone menu, a także tryb Time Trial.
Seria Crash opowiada o przygodach tytułowego bohatera, który stawia czoła złemu doktorowi Corteksowi, który pragnie przejąć władzę nad światem.
Naszym zadaniem jest oczywiście pokrzyżowanie jego planów.
Wszystkie gry znajdujące się w pakiecie Crash Bandicoot N. Sane Trilogy na PlayStation 4 to trójwymiarowe platformówki. Gracze wcielają się w
zwariowanego jamraja. Zwierzak potrafi skakać, wirować i nie tylko, a swoje umiejętności wykorzystuje do pokonywania kolejnych poziomów pełnych
rozmaitych pułapek, np. toczących się w naszą stronę wielkich głazów. Nieodłącznym elementem serii są Wumpa Fruits, czyli fikcyjne owoce
przypominające jabłka. Są one porozrzucane po planszach, a po zebraniu stu egzemplarzy otrzymuje się dodatkowe życie. Ponadto Crash często
niszczy skrzynie skrywające m.in. maski Aku Aku, ułatwiające nieco rozgrywkę, czy też dodatkowe owoce. Podczas rozwalania pudeł należy jednak

uważać, by nie trafić na materiały wybuchowe.

THE LEGO MOVIE VIDEOGAME
●

Język w grze: polskie napisy

LEGO Przygoda gra wideo to kolejna odsłona popularnej serii gier platformowych. Za jej produkcję odpowiada studio TT Games, twórcy innych tytułów
opartych na marce LEGO (LEGO Marvel Super Heroes, LEGO Batman 2: DC Super Heroes, LEGO Indiana Jones, LEGO Piraci z Karaibów czy też LEGO
Harry Potter). Projekt został stworzony na podstawie obrazu kinowego, zatytułowanego LEGO Przygoda. Akcja rozgrywa się w fikcyjnym świecie,
któremu zagraża okrutny tyran, Lord Biznes. Gracz wciela się w Emmeta - zwykłego, prostego i całkowicie nijakiego chłopaka, który przez przypadek
został wzięty za super herosa. Jego zadaniem jest ocalenie plastikowej ludności, z czym oczywiście będzie mieć wielki problem.
Rozgrywka nie odróżnia się w większy sposób od tego, do czego zdążyli już przywyknąć fani innych gier studia Traveller's Tales. Gracz zwiedza kolejne
lokacje, na których walczy z przeciwnikami i wykorzystuje unikalne umiejętności postaci (twórcy udostępnili około 90 grywalnych ludzików) do
rozwiązywania prostych łamigłówek. Łącznie produkcja oferuje zabawę na 15 rozbudowanych poziomach (od Dzikiego Zachodu po etapy morskie), zaś
odkrycie wszystkich sekretów, wymaga powracania do już wcześniej zaliczonych układów. Nowością w serii jest możliwość budowania obiektów z
klocków LEGO. W tym celu Emmet musi skompletować instrukcję z kilku części, a następnie podczas mini-gry, jak najszybciej wybierać brakujące do
ukończenia budowli klocki.
LEGO Przygoda gra wideo to pierwszy tytuł z serii LEGO od TT Fusion, w którym sceneria zbudowana jest w całości z klocków. Środowisko gry umożliwia
niszczenie wybranych elementów, których części służą do tworzenia nowych przedmiotów, wykorzystywanych do przedostawania się w kolejne
miejsca.

