Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Mortal Kombat 11 XI PL
wydawca : Cenega

Cena: 119.90 zł

Mortal Kombat™ 11 to najnowsza część świetnie ocenianej serii, zapewniająca pełniejsze i bardziej osobiste
doświadczenie niż kiedykolwiek wcześniej dzięki nowemu systemowi personalizowania postaci, który umożliwia
graczom kreatywne dostosowywanie całej listy postaci. Stworzone przez nagradzane NetherRealm Studios
Mortal Kombat™ 11 przedstawia nową historię, która stanowi kontynuację epickiej sagi pisanej już od ponad 25
lat.
MOŻLIWOŚCI:
Zupełnie nowy system personalizowania postaci: Oferuje niemal nieskończone
możliwości modyfikacji postaci, dając graczom więcej kontroli i zapewniając pełniejsze i bardziej osobiste
doświadczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Gracze mogą spersonalizować swoich wojowników dzięki mnogości
skórek, wyposażenia i specjalnych umiejętności, przerywników zwycięstwa i prezentacji przed walką,
prowokacji i sekwencji Brutality, które można odblokować w trakcie gry.
Zupełnie nowy tryb fabularny:
Poznaj nowy, filmowy rozdział epickiej sagi pisanej już od ponad 25 lat. Gracze wcielą się w wielu bohaterów z
teraźniejszości i przeszłości w historii łamiącej reguły czasu, w której Raiden staje przeciwko Kronice,
strażniczce czasu, stwórczyni istnienia u zarania dziejów.
Nowi i powracający ulubieni bohaterowie:
Wybieraj spośród wojowników z unikalnymi zdolnościami i sekwencjami Fatality, a także nowych postaci,
takich jak Geras, potężny i lojalny sługa Kroniki, który potrafi sterować czasem. Wracają również ulubieni
bohaterowie: Baraka, Raiden, Skarlet, Scorpion, Sonya Blade, Sub-Zero i wielu innych.
Więcej trybów,
wyzwań i nagród: Obfitość trybów gry, w tym Wieże Czasu, które czerpią z poprzednich gier studia
NetherRealm, umożliwia graczom przetestowanie swoich umiejętności w różnych wyzwaniach, zapewniając
więcej sposobów na czerpanie przyjemności z gry Mortal Kombat™ 11.
Zupełnie nowe ciosy Krushing
Blow i sekwencje Fatality: brutalne walki są widowiskowe jak nigdy dotąd dzięki poprawionej grafice i animacji.
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Cenega S.A.

Tryb gry

Single / Multiplayer

Data premiery
Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

23.04.2019
18+

PL (napisy)

Konsola Xbox One
Blu-Ray
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