Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa F1 2019 Legends Edition PL
wydawca : cdp

Cena: 329.90 zł

Legendarna rywalizacja Prosta z Senną w F1 2019 Legends Edition
Dzięki specjalnie przygotowanej Legends
Edition, gracze na nowo mogą powrócić do najbardziej emocjonujących momentów w historii rywalizacji F1,
wcielając się w najlepszych - w uznaniu wielu fanów - kierowców wszech czasów. Zasiadając za kierownicą
bolidu McLaren MP4/B jako Ayrton Senna lub okiełznując Ferrari F1-90 jako Alain Prost, gracze będą mogli
zmierzyć się w klasycznym starciu w ponad 8 wyścigowych wyzwaniach. W zestawie "F1 2019 Legends
Edition" na fanów czekają także dodatkowe elementy kosmetyczne bolidów i zespołów Senny i Prosta. Sylwetki
kierowców zostały również dodane do trybu kariery. Legends Edition będzie dostępna już na trzy dni przed
oficjalną premierą gry na rynku.
Edycja na jubileusz 10-lecia tytułu z dodatkową zawartością.
Aby
odpowiednio uczcić 10 lat obecności marki F1 na rynku, studio Codemasters przygotowało dla największych
fanów specjalną edycję. F1 2019 Anniversary z dodatkową zawartością , czyli dwoma zwycięskimi bolidami z
klasycznego sezonu 2010: Ferrari F10, prowadzonego przez Fernando Alonso i Felipe Massę oraz McLarenem
MP4-25 Lewisa Hamiltora oraz Jensona Buttona. Obie maszyny dołączą już dostępnych klasycznych bolidów
Red Bulla RB6 Sebastiana Vettela i Marka Webbera z 2010 r. oraz innych klasycznych maszyn z biblioteki F1
2018.
Walcz o Grand Prix jako Robert Kubica !!
F1 2019 to najnowsza odsłona cyklu gier wyścigowych z
licencją Mistrzostw Świata Formuły 1, za którą stoi uznane brytyjskie studio Codemasters.
F1 2019 rozwinie
najlepsze elementy rozgrywki doskonale znane z poprzednich edycji oraz dostarczy nowych wrażeń
przeniesionych bezpośrednio z torów prawdziwych wyścigów Formuły 1. Ponadto najnowsza odsłona zostanie
wzbogacona o wiele nowych elementów.i trybów gry, które zostaną ujawnione w najbliższych miesiącach.
Oficjalna premiera gry odbędzie się podczas austriackiego Grand Prix.
W grze pojawią się licencjonowane
zespoły F1 i F2, tory oraz kierowcy, w tym także Robert Kubica. Teraz gracze będą mogli wcielić się w postać
polskiego mistrza i samemu zasiąść za kierownicą bolidu FW42 w walce o pole position i Grand Prix
największych torów F1.
W F1 2019 gracze będą mogli po raz pierwszy w historii zasiąść za kierownicą
maszyny stworzonej specjalnie na potrzeby gry. Zaprojektowana ona została we współpracy z zespołem
inżynierów pod kierownictwem Rossa Brawna oraz Pata Symondsa. Ten specjalny bolid będzie dostępny w trybie
wieloosobowym oraz będzie spełniał wszystkie wymogi techniczne sezonu 2019. Z myślą o graczach opracowano
także liczne malowania nadwozia dedykowane właśnie tej maszynie.
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Nazwa

Wartość

Wydawca

cdp

Data premiery

25.06.2019

Producent
Tryb gry

Kategoria wiekowa
Wersja językowa

Wymagania sprzętowe
Format

Codemasters Software
Single / Multiplayer
3+

PL (napisy)

Konsola PlayStation 4
Blu-Ray
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