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PlayStation 4 Pro 1TB + Days Gone
cena

1796 zł

dostępność

Oczekujemy

platforma

PlayStation 4

odnośnik

robson.pl/produkt,19733,playstation_4_pro_1tb___days_gone.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
Kontroler bezprzewodowy Dualshock 4 V2 Sony Czarny
Kabel HDMI
Headset
Kabel Micro USB
Grę Days Gone PL
Polska dystrybucja

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
Pełna kontrola
Wykorzystuj swoje ulubione sposoby interakcji z grami, a także zupełnie nowe możliwości. Bardziej precyzyjne drążki, wbudowane czujniki ruchu,
zintegrowany głośnik i sterowanie dotykowe to zaledwie kilka przykładów możliwości, jakie oferuje kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK 4 aby Twoja
gra była intuicyjna i pełna werwy
Główne cechy:
●
●
●
●

Nadawaj własną transmisję. Uchwyć i pokaż światu swoje najlepsze chwile za dotknięciem przycisku SHARE.
W zasięgu ręki. Celuj i poruszaj palcem lub przesuwaj i upuszczaj elementy za pomocą nowego panelu dotykowego.
Usłysz każdy szczegół. Wbudowany głośnik i gniazdo słuchawek stereo podkreślą każdy detal.
Spersonalizowana gra. Kolorowy pasek świetlny ilustruje akcję w grze, a także pomaga kamerze PlayStation monitorować kontroler bezprzewodowy.

DAYS GONE
●

Wersja językowa gry: polski dubbing

Wkrocz do brutalnego postapokaliptycznego świata i walcz o przetrwanie.
Wciel się w rolę byłego członka gangu motocyklowego, Deacona St. Johna. Przemierzaj świat spustoszony przez globalną pandemię, która zamienia

ludzi w istoty zwane „freakerami.
Próbując odnaleźć sens w nowym życiu, Deacon postanawia opuścić względnie bezpieczne obozowiska ocalałych i spróbować szczęścia na
zrujnowanych drogach Wybrzeża Północno-Zachodniego w USA.
Surowe, dynamiczne środowisko
Days Gone zabierze graczy do ogromnego, otwartego świata z sześcioma różnymi regionami – od dziczy wypełnionej freakerami, do ostatnich azylów
ludzkiej cywilizacji. Wszystkie części tego świata łączą się w żywy ekosystem, a nieprzewidywalne warunki pogodowe mają ogromny wpływ na
rozgrywkę. Co więcej, Days Gone korzysta z pełnego, 24-godzinnego cyklu dnia i nocy, który zmienia nie tylko wygląd otoczenia, ale i samo podejście
do gry.
Zrujnowane drogi
W świecie, gdzie większość dróg jest zrujnowanych lub kompletnie nieprzejezdnych, motocykl Deacona to jego klucz do przetrwania. Pojazdy w Days
Gone nie są tak łatwo dostępne, jak w innych grach - Deacon ma tylko jeden motocykl, dlatego gracze muszą o niego dbać. Jazda niebezpiecznymi
szlakami i drogami przecinającymi kraj wymaga wysokich umiejętności, dlatego dobre opanowanie swojej maszyny jest konieczne do przetrwania. Na
szczęście podczas gry można zwiększać funkcjonalność swojego motocyklu, ulepszając go w przeróżnych obozach rozsianych po całym świecie. Nigdy
nie zapominaj o swojej maszynie – bez niej ucieczka przed niebezpieczeństwem staje się niesłychanie trudna.
Freakerzy
Pandemia epidemia choroby zakaźnej w różnych środowiskach, na dużym obszarze , różnych kontynentach w tym samym czasie. Choć część ludzkości
(w tym Deacon) zdołała uchronić się przed efektami pandemicznego wirusa, całe miliardy straciły życie, a miliony zamieniły się w stworzenia zwane
„freakerami” Freakerzy to żywe, niezwykle szybko ewoluujące istoty, które czasami łączą się w wielkie, przerażające hordy. Ich niszczycielska siła jest
niemal nie do zatrzymania.
Zagrożenie ze strony ludzi
Największym zagrożeniem w tym postapokaliptycznym świecie nie są jednak freakerzy, a inni ocalali. W Days Gone istnieje sześć wrogich ludzkich
frakcji. Każda z nich stawia przed graczem unikalne wyzwania, ale łączy je jeden cel – chcą zabić Deacona i odebrać mu wszystko, co posiada. Do
ludzkich frakcji zaliczają się:
●
●
●

Drifters i Marauders, czyli grupy, które żerują na słabych i bezbronnych
Dobrze uzbrojona milicja, która zabije każdego, kto wejdzie jej w drogę
Rippers, czyli członkowie szaleńczego kultu Rest In Peace, który oddaje cześć freakerom i poddaje torturom każdego, kto nie zgodzi się do nich
przyłączyć.

