Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa Space Junkies VR
wydawca : Ubisoft

Cena: 139.90 zł

Do gry wymagany zestaw PlayStation VR
Brutalna strzelanka zręcznościowa VR, w której śmigasz po
zabójczych i niebezpiecznych orbitalnych arenach korzystając z plecaka odrzutowego i bierzesz udział w
ekstremalnych starciach! Cechy gry: DIRTY BOWL Jeśli uważasz, że dotąd kosmos był niebezpieczny...
zaczekaj na starcie w Dirty Bowl! Tam śmierć nadchodzi ze wszystkich kierunków, kiedy się ścigasz i walczysz
na Orbitalnych Arenach („Orenach”), zaprojektowanych specjalnie z myślą o likwidacjach i emocjach! PEŁNA
ADRENALINY ROZGRYWKA WIELOOSOBOWA Wchodzisz w skład elitarnych plemion zawadiackich
Spacersów, którzy toczą boje w zdradliwych starciach 2 na 2 i 1 na 1. POZNAJ WŁASNE CIAŁO System
VR śledzi wszystkie twoje ruchy, a więc możesz używać rąk i całego ciała, aby intuicyjnie manipulować
otoczeniem i uzbrojeniem. Pełne wykorzystanie kontrolerów ruchu rzuca cię w sam środek wystrzałowej akcji!
PEŁNA NAWIGACJA VR W KOSMOSIE Wykonuj uniki, śmigaj i lataj w niebezpiecznych zakątkach
kosmosu i na orbitalnych polach bitew w 360°! Musisz orientować się w otoczeniu i patrzeć w górę i w dół przeciwnicy nadlatują szybko i uderzają mocno, ze wszystkich kierunków! RÓŻNORODNOŚĆ UZBROJENIA
PRZYNOSI... ŚMIERĆ? Szalona broń, od słonecznych blasterów po biokarabiny, pozwala ci atakować z
każdego miejsca, wykorzystując obie ręce. Dobierz uzbrojenie odpowiednio, wytrop i zlikwiduj wrogów.
CZEŚĆ, KOCHANIE, SŁYSZYSZ MNIE? W pełni trójwymiarowy dźwięk spowoduje, że zatopisz się bez
reszty w tym wybuchowym otoczeniu. NIE Z TEGO ŚWIATA! Dziwna i cudowna fizyka mikrograwitacji
spowoduje, że będziesz się czuć jak na wirtualnym placu zabaw! Od reakcji łańcuchowych i dynamicznego
oświetlenia po ulegające zniszczeniu otoczenie... pole bitwy zmienia się, w zależności od twoich poczynań!
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Nazwa

Wartość

Wydawca

Ubisoft

Data premiery

26.03.2019

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Ubisoft

Multiplayer
12+

ENG

Konsola PlayStation 4, PlayStation VR, Internet
Blu-Ray
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