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Nintendo Switch

Nintendo Switch Lite
Nintendo Switch
OLED Modell

A NINTENDO SWITCH KONZOLCSALÁD

 10-13. oldal

 6-9. oldal

OTTHONI ÉS ÚTKÖZBENI JÁTÉKRA TERVEZVE

KÉZIKONZOL
MÓDRA TERVEZVE
 14-15. oldal

Bárhol, bármikor és bárkivel.
Három játékmód

1

TV mód

A Nintendo Switch konzol három különböző játékmódot kínál.

Dokkold a Nintendo Switch konzolt,
hogy a tévéden élvezhesd a HD játékélményt.

Könnyen csatlakoztatható
a televízióhoz

A konzol azonnal bekapcsol,
mikor kiveszed
a dokkolóból.

Hálózati adapter
Nintendo
Switch
HDMI kábel
Egyszerűen csatlakoztasd a hálózati adaptert és a HDMI kábelt a megfelelő portokhoz
(a csomag mindkettőt tartalmazza).

A konzolt magaddal is
viheted, és kézikonzol
módban folytathatod
a játékot.

Bárhol, bármikor és bárkivel.
Három játékmód

2

Asztali mód

Joy-Con
A Nintendo Switch konzol mindkét oldalán van egy-egy kontroller,
amik együtt funkcionálnak.

Hajtsd ki a támasztékot és oszd meg
a képernyővel együtt a mókát is
a többszemélyes játékokban!

Ha a két Joy-Con kontrollert
a Joy-Con markolathoz
csatlakoztatod, úgy
működnek, mint egy
tradicionális kontroller, de
a markolat nélkül, két
különálló, teljesen
funkcionális kontrollerként
is használhatod őket.

A Nintendo Switch konzol három különböző játékmódot kínál.
Három játékmód

3

Kézikonzol mód

Vedd a kezedbe, és játssz úgy,
hogy a két Joy-Con kontroller
a konzolhoz van csatlakoztatva.

OLED Modell
Megjelenés:
2021. október 10.

Lenyűgöző, 7 hüvelykes OLED kijelző
élénk színekkel

Élénk színek

A Nintendo Switch – OLED Modell egy színpompás, 7 hüvelykes, vékonyabb kávájú OLED kijelzővel rendelkezik. A nagyméretű kijelző élénk színei és
nagy kontrasztja gazdag játékélményt nyújt a kézikonzol és az asztali módban, életre keltve a játékokat, legyen szó akár nagysebességű
száguldozásról, akár az ellenséggel folytatott harcról.

7 hüvelykes
kijelző

Széles, állítható
támaszték
Élvezd az asztali módot a kívánt látószögben.
Hajtsd ki a támasztékot, és add át az egyik
kontrollert egy másik játékosnak, hogy
megoszthasd a képernyőt, és bárhol és
bármikor élvezhesd a kompetitív vagy
kooperatív többfős játékot.

Új dokkoló
vezetékes LAN-porttal
A Nintendo Switch (OLED modell) konzolhoz mellékelt
dokkoló két USB-porttal, a TV-hez való csatlakozáshoz
szükséges HDMI-porttal, valamint egy új, vezetékes
LAN-porttal rendelkezik, amely stabilabb online játékot
tesz lehetővé a TV-módban történő használat során.

64 GB
belső tárhely

Beépített hangszórók
továbbfejlesztett hangzással

A Nintendo Switch – OLED Modell 64GB belső
tárhellyel rendelkezik. A rendelkezésre álló tárhelyet
egy kompatibilis (külön megvásárolható) microSDkártyával könnyedén bővítheted. Töltsd le kedvenc
játékaidat, hogy bárhol és bármikor játszhass velük.

Élvezd a tiszta hangzást a kézikonzol vagy az asztali módokban.

Megjelenés:
2021. október 10.
Nintendo Switch – OLED Modell
White

Nintendo Switch – OLED Modell
Neon blue/Neon red

Nintendo Switch Lite –
A Nintendo Switch Lite egy kompakt, pehelykönnyű
konzol, beépített vezérlőkkel.

kézikonzol módra tervezve
A Nintendo Switch Lite minden
Nintendo Switch szoftvert
támogat, ami játszható kézikonzol
módban. Nagyszerű megoldás
mindazok számára, akik sokat
játszanak otthonukon kívül, de
azoknak is, akik online vagy helyi
vezeték nélküli módban
többszemélyes játékokat
használnának olyan barátaikkal
vagy családtagjaikkal, akiknek van
saját Nintendo Switch konzoljuk.
* Kifejezetten kézikonzol játékmódra
kifejlesztett konzolként a Nintendo Switch
Lite nem támogat TV-outputot.

Öt választható színben

Sárga

Kék

Korall

Türkiz

Szürke

Fokozd a játékélményt!
A Nintendo Switch Online egy megfizethető, többfunkciós tagsági
szolgáltatás, ami a felhasználók számára lehetővé teszi a kooperatív
és kompetitív online játékokban való részvételt, a mentési adatok
felhőalapú tárolását azzal kompatibilis játékok esetében, valamint
számos további előnye mellett hozzáférést biztosít a NES és Super
NES játékok folyamatosan bővülő gyűjteményéhez is.
További információk  88-91. oldal

Szerezd meg a játékokat, amiket
akarsz, amikor akarod!
A Nintendo eShop a te hivatalos online videojátékboltod
közvetlenül a Nintendo Switch konzolodon. Töltsd le
kedvenc játékaidat a konzolodra azonnal, az otthonod
kényelméből. Használj ki őrületes ajánlatokat, fedezd fel
a széles, kedvezményes kínálatot, vagy próbálj ki
ingyenes játékokat és demókat.

MIÉRT VÁLASZD A DIGITÁLISAT?
Vásárolj digitálisan és szerezz
5% hűségbónuszt Gold
pontokban, amit következő
vásárlásodra költhetsz!

Több mint 5000 letölthető játék!

Vedd meg a
játékokat, amiket
akarsz - amikor
csak akarod!

Legyen nálad
mindig a teljes
játékkollekciód!

HATALMAS KEDVEZMÉNYEK
Folyamatosan játékok százai érhetőek
el kedvezményes árakon.

INGYENES DEMÓK

A Nintendo eShop több praktikus
fizetési lehetőséget is kínál:
Használd bank- vagy hitelkártyádat online, vagy ismerd meg
alternatív fizetési lehetőségeinket.

Próbálj ki játékokat ingyenesen és találd meg
következő kedvencedet!

INGYENES JÁTÉKOK
ÉS ALKALMAZÁSOK

Sok-sok órányi díjmentes szórakozást ígérnek
ezek az ingyenesen játszható játékok és
alkalmazások.

RENDELD ELŐ MOST

Rendelj elő és legyél az elsők között, akik
rögtön megjelenésük pillanatában
kipróbálhatják a játékokat.

DLC

A Nintendo eShop kártyák többféle értékben elérhetőek: £15, £25
és £50. Mindenki megtalálja a pénztárcájának legkedvezőbb
opciót!

Bővítsd ki kedvenc játékaidat további letölthető
tartalmakkal.

KÍVÁNSÁGLISTA

Tartsd számon a téged érdeklő játékokat és
figyeld, mikor melyik érhető el
kedvezményesen.

PayPalt** is használhatsz, amivel gyorsan és kényelmesen
fizethetsz. A PayPalon keresztül használhatod vásárlásra
bank- vagy hitelkártyádat, illetve bankszámládat is.
**PayPal fiók szükséges. A PayPal felhasználási feltételei és szabályai érvényesek. Használatához legalább
18 évesnek kell lenned.

További információk  83-87. oldal

Fokozd a játékélményt!

FEDEZD FEL ÚJRA A SINNOH RÉGIÓ TITKAIT!

A Pokémon Brilliant Diamond és a Pokémon Shining Pearl kalandjainak helyszíne a Sinnoh régió.
A természeti kincsekben gazdag Sinnoh - melynek szívében a Coronet-hegy magasodik - számos,
korokon átívelő mítosz földje. Látogass el a térség változatos helyszíneire, miközben a Bajnoki címért
küzdesz a Pokémon Ligában.
A hűen újraalkotott történet mellett az eredeti játék városainak és útvonalainak méretaránya is
gondosan megőrzésre került. Azon játékosok, akik korábban már játszottak a Pokémon Diamond
és Pokémon Pearl címekkel, újra felkereshetik az ismerős tájakat, és újra átélhetik az ismerős
jeleneteket. Azokra pedig, akik először indulnak a Sinnoh régióba, rengeteg új találkozás és
meglepetés vár.

Elérhető:

Pokémon Brilliant Diamond / Pokémon Shining Pearl
• Műfaj: kaland, RPG • Kiadó: Nintendo
Használható játékmódok

©2021 Pokémon.
©1995-2021 Nintendo / Creatures Inc. /
GAME FREAK inc.

1
2

TV mód
11,2

Asztali mód
11,2

Kézikonzol mód
11,2

Helyi és online többjátékos lehetőségek állnak rendelkezésre (szoftverfrissítés szükséges). A helyi és online többszemélyes játékhoz a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként.
Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi
Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés
is szükséges. A fizetős online szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Fokozd a játékélményt!

KALANDOZZ A LETŰNT KOROK SINNOH RÉGIÓJÁBAN!

Kapj el, figyelj meg és tanulmányozz vad Pokémonokat, hogy elkészítsd és kiegészítsd
a Sinnoh régió első Pokédexét a Nintendo Switch konzolra érkező Pokémon Legends: Arceus
játékban. A Pokémon Legends: Arceus megtartja a korábbi Pokémon-játékok alapvető
játékmenetét, miközben új akció- és RPG-elemekkel gazdagítja azt.
A Pokémon Diamond és a Pokémon Pearl játékok helyszínére, a Sinnoh régióba kerülsz. De ez
a történet egy réges-régi korban játszódik, jóval azelőtt, hogy léteztek volna Pokémon Edzők
vagy a Pokémon Liga. Körös-körül vadon élő Pokémonokat találsz a zord környezetben, ami
egy olyan Sinnoh-t eredményez, amely gyökeresen különbözik attól a régiótól, amelyre
a Pokémon Diamond és a Pokémon Pearl idejéből emlékezhetsz.

Pokémon Legends: Arceus
Elérhető:

• Műfaj: kaland, RPG, akció • Kiadó: Nintendo • Megjelenés: 2022. január 28.
TV mód
Használható játékmódok

©2021 Pokémon.
©1995-2021 Nintendo / Creatures Inc. /
GAME FREAK inc.

1
2

PROVISIONAL

11,2

Asztali mód
11,2

Kézikonzol mód
11,2

Helyi és online többjátékos lehetőségek állnak rendelkezésre (szoftverfrissítés szükséges). A helyi és online többszemélyes játékhoz a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként.
Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi
Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés
is szükséges. A fizetős online szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

MINDEN LEGENDÁNAK VAN EREDETE

A The Legend of Zelda sorozat idővonalának legkorábbi történetét elmesélő játékban egy fiatal
lovagnak a végtelen ég és titokzatos felszín között kell utaznia, hogy meglelje gyermekkori barátját,
Zeldát. Ahogy sorsuk kibontakozik, egy ősi gonosz erő feltámasztására irányuló, ördögi terv lép
működésbe, melyben egy titokzatos démon nagyúr mozgatja a szálakat.
Emelkedj a magasba hűséges Loftwinged hátán, és látogass el a horizonton feltűnő szigetekre,
majd ereszkedj le a mesés felszínre, és járd be az erdőket, sivatagokat, vulkánokat és egyéb
helyeket. Barátkozz össze új szövetségesekkel, fedezz fel rejtett titkokat, és vágj le számtalan
szörnyeteget az utad során, hogy megakadályozd Ghirahim ádáz tervét.

Elérhető:

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD
• Műfaj: kaland, akció • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

© Nintendo

1

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

Fokozd a játékélményt!

PARTIZZ, MINT EGY SZUPERSZTÁR EZZEL A KLASSZIKUS
GYŰJTEMÉNNYEL!

Szupersztárok figyelem! A Mario Party a Nintendo 64 Mario Party játékok öt klasszikus táblájával tér vissza.
Az eredeti Mario Party játék Peach's Birthday Cake tábláján a cukormáz és a virágok találkoznak, miközben
azon töröd magad, hogy a lehető legtöbb csillagot szerezd meg (és persze keresztülhúzd ellenfeleid
számításait). Vagy figyeld a Space Land tábla visszaszámlálóját, amely elszabadítja Bowser Coin Beam
támadását, ahogy megpróbálod megtartani az érméidet. Legyetek résen, partiarcok, mert a Mario Party-ban
villámgyorsan fordulhat a kocka. Ahogy az összes többit, ezt a játékmódot is lehet online* játszani!
Próbáld ki magad a Mario Party sorozat minijátékainak szupersztár-gyűjteményében! Akár a társasjáték
módban gyűjtögeted a csillagokra váltható érméket, akár a szabad játékban gyakorolsz, nincs is jobb érzés,
mint utolsónak talpon maradni a Mushroom Mix-Up vagy a Shy Guy Says játékokban. Mindegyik
minijátékot gombos irányítással játszhatod, így ragaszkodhatsz a Joy-Con kontrollerhez, vagy előkaphatod
a Nintendo Switch Pro Controller vezérlőt, de akár Nintendo Switch Lite konzolodon is játszhatsz.

5

Elérhető:

TÁBLA

0

ÉS 10
TÉK
MINIJÁ

Mario Party Superstars
• Műfaj: party • Kiadó: Nintendo
Használható játékmódok

TV mód
1-4*

Asztali mód
1-4*

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 4 játékos Lokálisan*: max. 4 játékos
© Nintendo

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi
Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés
is szükséges. A fizetős online szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Lépésenkénti
útmutatás

A szórakoztató és interaktív leckékből bárki
elsajátíthatja a játékkészítés fortélyait!

Programozz játékokat a színes
Nodonok összekapcsolásával!

Tanulj játszva a szórakoztató
és könnyen követhető leckékkel!

Légy kreatív és alkosd meg
saját játékaidat!

TANULD MEG A JÁTÉKKÉSZÍTÉST
A NINTENDO NAGYJAITÓL!

Elérhető:

© Nintendo

Mindig is arra vágytál, hogy saját 3D-s platformert,
száguldozós versenyjátékot vagy oldalnézetes űrlénylövöldét
készíts? Keltsd életre ötleteidet szórakoztató módon a Game
Builder Garage segítségével, Nintendo Switch konzolon.
Ismerd meg a a programozás logikáját lépésről lépésre,
szórakoztató és interaktív módon, majd a tanultak
segítségével alkosd meg saját játékaidat, és oszd meg őket
a világgal!
Bob és Alice hibbant párosa azért van itt, hogy a könnyedén
követhető interaktív leckékkel lépésről lépésre vezessenek el
az "üres vászontól" a játszható játékig. Az abszolút alapoktól
kezdve haladhatsz a bonyolultabb koncepciók felé, ahogy
egyre több Nodonnal találkozol, és egyre jobban fejlődik
a programozási tudásod!

Demo
elérhető

Game Builder Garage
• Műfaj: oktató • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

1

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

MII, TE, MINDENKI!

Elérhető:

Vágj egy mókásan fura küldetésbe kedvenc Miikaraktereiddel a Miitopia játékban, Nintendo Switch
konzolon! Készítsd el a saját Mii-karakterekből álló
csapatodat, és szállj szembe a Sötét Nagyúrral, aki
ellopta Miitopia lakóinak arcát - köztük a királyét is!
Szerezd vissza őket, és a barátság kötelékén keresztül
állítsd helyre az egyensúlyt a királyságban.
Hozz létre Mii-karaktereket valós barátaid és ellenségeid
alapján, és népesítsd be saját Miitópiádat! Alkosd meg
Mii-hősödet a saját ízlésed szerint, és állíts be
főszereplőknek, akiket csak akarsz - a bátor
csapattagoktól kezdve, akik csatlakoznak hozzád
a kalandodra, egészen magáig a főgonoszig, a Sötét
Nagyúrig. Ez a te kalandod!

Miitopia
• Műfaj: kaland, RPG, szimuláció
TV mód
Használható játékmódok

1

Demo
elérhető

• Kiadó: Nintendo
Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1
© Nintendo

Fokozd a játékélményt!

ÚJ ÉLETET KEZDENÉL EGY LAKATLAN
SZIGETEN?

Elérhető:

© Nintendo

Ha eleged van a stresszből és a modern élet minden nyüzsgéséből,
Tom Nook legújabb üzleti tervét imádni fogod: a vadonatúj,
ultraexkluzív Nook Inc. "Kezdj új életet egy lakatlan szigeten!"
utazási csomagot! Fedezd fel a szigetedet, gyűjts nyersanyagokat
és készíts használati tárgyakat, hogy otthonodat, sőt magát
a szigetet is saját képedre formáld. Ahogy telnek az évszakok,
új barátok és meglepetések várnak minden nap. Élvezd a játékot
egyedül, vagy barangolj akár 7 barátoddal a szigeten és tedd
olyanná az életedet, amilyennek megálmodtad. Ebben
a háztartásban egyedül te hozod a szabályokat arról, mi való
a négy fal közé és minek van a helye odakint!

Animal Crossing: New Horizons
• Műfaj: állatvilág, szimuláció • Kiadó: Nintendo
Használható játékmódok

TV mód
1-4*

Asztali mód
1-4*

Kézikonzol mód
1

Online**,***: max. 8 játékos Lokálisan***: max. 8 játékos

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.
***A helyi és online többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként.

Fokozd a játékélményt!

EGY VADONATÚJ POKÉMON RPG-KALAND
Elérhető:

Kelj útra és fedezd fel a Galar régiót, ahol változatos
helyszínekkel találkozhatsz, békés vidéki tájaktól a nyüzsgő,
modern városokon és sűrű erdőkön át egészen a hófödte
hegycsúcsokig. És készülj, mert bemutatkozik néhány
nagyszerű Dynamax és Gigantamax Pokémon is!

Pokémon Sword / Pokémon Shield
• Műfaj: RPG • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

1

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

Online*, **: max. 4 játékos Lokálisan*: max. 4 játékos
©2019 Pokémon.
©1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

*A többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként.
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások
nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Fokozd a játékélményt!

VÁGJ BELE EGY FÉNYKÉPEZŐS
POKÉMON KALANDBA!

Elérhető:

Válj Pokémon-fotóssá a New Pokémon Snap játékban,
Nintendo Switch konzolon!
Indulj a klasszikus Nintendo 64-es játék ihlette
szafarira a Lental régió perzselő sivatagjain és sűrű
dzsungelein keresztül, és fotózd le a természetben
élő vad Pokémonokat. Örökíts meg egy fenséges
Wailordot, amint a kristálytiszta trópusi vizekben
lubickol, vagy fényképezz le egy huncut Aipomot,
amint ágról ágra himbálózik. Tartsd készenlétben
a fényképezőgépedet, hogy nagyszerű pillanatokat
kaphass el, még mielőtt a Pokémonok egy
szempillantás alatt eltűnnek.

New Pokémon Snap
• Műfaj: kaland • Kiadó: Nintendo
Használható játékmódok

TV mód
1

Asztali mód
1

©2020 Pokémon. ©1995–2020 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. ©1999 Nintendo /
HAL Laboratory, Inc. Developed by BANDAI NAMCO Studios Inc.

Kézikonzol mód
1

Fokozd a játékélményt!

KELTS KI ÉS NEVELJ FEL SZÖRNYEKET,
MAJD HARCOLJ AZ OLDALUKON!
Elérhető:

©CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED.

Járj be színpompás tájakat, barátkozz szörnyekkel, és vegyél részt
izgalmas, körökre osztott csatákban ebben a lenyűgöző, a Monster
Hunter univerzumban játszódó RPG-ben. Világszerte eltünedeznek
a Rathalosok. A faj minden reménysége egy wyveriai lány kezében
van, aki egy titokzatos tojást bíz rád. A tojásból egy repülésre
képtelen, parányi szárnyú Rathalos bújik ki, azonban a legendák
arra figyelmeztetnek, hogy egy hasonló lény képes lesz elpusztítani
a világot. Lehetséges, hogy ez az újszülött Rathalos lenne
a mondák veszedelmes szörnyetege?

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin
• Műfaj: kaland, RPG • Kiadó: Capcom
TV mód
Használható játékmódok

1-4*

Asztali mód
1-4*

Demo
elérhető
Kézikonzol mód
1

Online**: max. 4 játékos Lokálisan*: max. 4 játékos
*A többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként.
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói
szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo
Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Fokozd a játékélményt!

NÉZZ SZEMBE A KIHÍVÁSSAL ÉS
CSATLAKOZZ A VADÁSZATHOZ!
Elérhető:

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Indulj vadászatra, ahol és amikor csak akarsz a MONSTER HUNTER RISE
játékban, Nintendo Switch konzolon! Harcolj félelmetes szörnyek ellen és
használd jutalmaidat, hogy végtelenül változatos, epikus fegyvereket és
páncélzatokat készíts. A Kamura falu nindzsa hangulatú világában játszódó
MONSTER HUNTER RISE a buja természet felfedezésére és félelmetes
szörnyek elleni harcba csalogat, ahol te válhatsz a legjobb vadásszá.
Az utolsó csapás pusztítása után fél évszázaddal játszódó történetben
a vadászoknak egy új és vérfagyasztó szörnyeteggel kell szembenézniük,
aminek a megjelenése azzal fenyeget, hogy a világ újra káoszba süllyed.

Demo
elérhető

MONSTER HUNTER RISE
• Műfaj: kaland, RPG, akció
• Kiadó: Capcom
TV mód
Használható játékmódok

1*

Asztali mód
1*

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 4 játékos Lokálisan*: max. 4 játékos
*A többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként.
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.
A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók
regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

CSELEKEDJ GYORSAN,
VAGY LESZ NEMULASS

Elérhető:

Vegyél részt egyedül vagy egy barátoddal a több mint
200 szélsebes iramú, mókás mikrojátékban - azaz
villámgyors, féktelen szórakozással teli minijátékokban!
Amikor legújabb alkotása elszabadul, és őt és bandáját
beszippantja a játékba, Wariónak és társainak
jellegzetesen abszurd képességeiket kell használniuk
a meneküléshez.
Hogyan? Természetesen azzal, hogy játszanak ezzel
az elborult mikrojáték-gyűjteménnyel! Legyen szó egy
robot összeszereléséről, vagy egy szobor hónaljszőrének
kihúzásáról, a WarioWare: Get It Together! egy poénos,
kooperatív mikrojáték-keverék.

Demo
elérhető

WarioWare: Get It Together!
• Műfaj: akció, party • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

1-4*

Asztali mód
1-4*

Játékosonként egy Joy-Con™ kontrollerrel játszható. Akár négy játékos is játszhat a Variety Pack módban,
amely a sztori mód (1-2 játékos) befejezését követően oldható fel.
Kétszemélyes lokális játék (a szoftver egy-egy példánya szükséges konzolonként).
© 2021 Nintendo. Co-developed
by INTELLIGENT SYSTEMS

Kézikonzol mód
1**

Lokálisan**: max. 4 játékos

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható)
kontrollerek lehetnek szükségesek.
** A helyi többszemélyes játékhoz a szoftver egy-egy példánya szükséges konzolonként.

Fokozd a játékélményt!

LÉPJ PÁLYÁRA CSALÁDTAGJAIDDAL
ÉS BARÁTAIDDAL AZ EDDIGI LEGGYORSABB
MARIO GOLF JÁTÉKBAN!

Elérhető:

Irány a pázsit, ahol kedvenc Mushroom Kingdom
karaktereidhez csatlakozva egy szupergyors golfpartiban
vehetsz részt a Mario Golf: Super Rush játékban,
kizárólag Nintendo Switch konzolon!
Akár a Speed Golf móban próbálod lehagyni ellenfeleidet,
ahol a játékosok együtt indulnak és azért versenyeznek,
hogy mielőbb végigérjenek a pályán, akár a Golf
Adventure módban törsz a csúcsra - a szórakozás nem
maradhat el!
Megjegyzés: egy konzolon csak két játékos játszhat. Néhány
többjátékos módhoz további - külön megvásárolható - játékokra és
konzolokra lehet szükség.

Mario Golf: Super Rush
• Műfaj: kaland, golf, party • Kiadó: Nintendo
Használható játékmódok

© Nintendo/CAMELOT

TV mód
1-4*

Asztali mód
1-4*

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 4 játékos Lokálisan*: max. 4 játékos

*A többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként.
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.
A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók
regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

A VADÁSZBÓL ÜLDÖZÖTT LESZ

Elérhető:

© Nintendo

Csatlakozz Samus Aranhoz eddigi leghalálosabb 2D-s kalandja
során - a Metroid Dread játékban, Nintendo Switch konzolon.
A távoli, idegen ZDR bolygón olyan gépi fenyegetés vár, amely
a galaxis legjobb fejvadászát is képességei végső határáig
hajszolja. Küldetése teljesítéséhez különleges helyszíneken kell
átküzdenie magát, rettenetes veszélyekkel kell szembenéznie,
és rejtélyes titkokat kell lelepleznie. Samus minden eddiginél
fürgébb és ütőképesebb, de vajon képes lesz legyőzni a rá
leselkedő, embertelen fenyegetést?

Metroid Dread
• Műfaj: kaland, akció, platformer • Kiadó: Nintendo
Használható játékmódok

TV mód
1

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

KÜZDD FEL MAGAD A GALAKTIKUS
SZUPERHŐS RANGLISTA ÉLÉRE!
Elérhető:

© Marvelous Inc. / Grasshopper Manufacture Inc.

A No More Heroes 3 játékban az otaku bérgyilkos Travis Touchdown
imádott Fénykatanáját forgatva száll szembe a nagyképű
gonosztevők hadával, abban a reményben, hogy a Galaktikus
Szuperhős Ranglista élére emelkedhet.
Térj vissza a sorozat már jól ismert színterére - amely most négy új
helyszínnel bővült! Indítsd be Travis motorját, a Demzamtigert, hogy
felfedezd Santa Destroy különböző részeit, és teljesíts küldetéseket,
amelyekből csak úgy árad a báj. És ha már itt vagy, akkor
a rangsoroló csatákhoz szükséges pénzt is összekaparhatnád!

No More Heroes 3
• Műfaj: akció • Kiadó: Grasshopper Manufacture
Használható játékmódok

TV mód
1

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

A JÁTÉKOK VILÁGA CSAK RÁD VÁR!
Elérhető:

Söpörjetek le mindent az asztalról, és üljétek körbe barátaiddal
vagy családoddal, hogy örök kedvencek tömkelegét élvezzétek
személyesen vagy online, az 51 Worldwide Games jóvoltából.
Ókori társasjátékoktól modern klasszikusokig, pihentető
kártyázástól gyorstempójú sportokig, éljétek át a játékokat,
amik világszerte kultúrákat formáltak!

51 Worldwide Games
• Műfaj: társasjáték, party • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

1–2*

Demo
elérhető

Asztali mód
1–2*

Kézikonzol mód
1–2*

Online**: max. 4 játékos Lokálisan*: max. 4 játékos
© 2020 Nintendo

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások
nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Fokozd a játékélményt!

KEZDŐDJÖN A TÁNC!
Elérhető:

A Just Dance® 2022, az elsőszámú táncjáték új univerzumokkal és
40 új dallal - a listavezető slágerektől a legnagyobb klasszikusokig
- tér vissza!
• Hozd létre a saját edzésed a Sweat móddal és az egyéni
lejátszási listákkal!
• Verődj csapatba a barátaiddal a kooperatív módban, és
mutassátok meg mozdulataitokat!

© 2021 Ubisoft Entertainment. All Right Reserved. Just Dance, Ubisoft
and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of
Ubisoft®Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Just Dance® 2022
• Kiadó: Ubisoft
• Műfaj: zene, party
TV mód
Használható játékmódok

1–6*

Asztali mód
1–6*

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 64 játékos

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem
minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Újabb módok és funkciók érkeztek a Ring Fit
Adventure játékba egy ingyenes frissítésen*
keresztül: ritmusjáték, női hang választásának
és a nyelvek közötti váltásnak a lehetősége.

TARTALOM:
TARTALOM:

Lábpánt
Szoftver

A TE KALANDOD, A TE FITNESZ-TÖRTÉNETED!

A Ring-Con kiegészítővel a kezedben és a lábpántot felcsatolva
eljött az ideje, hogy egy fitnesszel teli küldetésbe kezdj! Fedezz
fel egy fantáziavilágot, és győzz le egy testépítő sárkányt
csatlósaival együtt úgy, hogy valódi testedzést végzel a Ring Fit
Adventure játékkal, egy fitnesz-kalanddal a Nintendo Switch
konzolon! Fuss helyben, hogy bejárd az erdőket-mezőket,
nyomj a fejed felett vállpréseket, hogy ellenségekre támadj,
vagy vegyél fel jógapózokat, hogy visszatöltsd életerődet.

Ring-Con

© 2019 Nintendo

Ring Fit Adventure
• Műfaj: életmód • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

1

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
–

A játék Nintendo Switch Lite konzolon való használatához külön Joy-Con pár szükséges, valamint a Nintendo Switch állítható töltőállvány használata javasolt.
Joy-Con töltőmarkolat vagy Nintendo Switch konzol (HAC-001) szükséges a Joy-Con kontrollerek töltéséhez. Minden termék külön vásárolható.

*Játékok a Nintendo eShopból vagy a hivatalos honlapról való vásárlásához és letöltéséhez, valamint demók és ingyenes szoftverek letöltéséhez szükséged van egy Nintendo Fiókra, ami össze van kötve a Nintendo Switch konzoloddal. A konzolt regisztrálnod kell a letöltésekre használt aktív konzolként a
Nintendo Fiókodhoz, amit úgy tehetsz meg, hogy legalább egyszer ellátogatsz a letöltésekhez használni kívánt konzolon a Nintendo eShopba. Az automatikus letöltésekhez a konzol szoftverének a legújabb verzióra kell frissítve lennie, aktív internetkapcsolattal kell rendelkezned, az automatikus letöltéseknek
bekapcsolva kell lenniük, valamint a konzolon a letöltés elvégzéséhez elegendő szabad tárhellyel kell rendelkezned. További információkért keresd fel Ügyféltámogatási részlegünket. A weboldalon keresztül intézett vásárlások és demoletöltések a Nintendo eShopon keresztül kerülnek feldolgozásra.

Fokozd a játékélményt!

KLASSZIKUS ÉS ÚJ GYAKORLATOK!
Elérhető:

©2019 Tohoku University / Nintendo Co., Ltd.

Állítsd agyadat igazi kihívások elé változatos gyakorlatokon keresztül
a Dr Kawashima's Brain Training játékkal a Nintendo Switch konzolon!
Élvezd az új feladványokat, melyek közül néhány még a jobb Joy-Con
IR mozgásérzékelő kameráját* is használja, vagy használd az ujjadat
vagy a játékhoz mellékelt érintőtollat, és eddz klasszikus, a korábbi
Brain Training játékokból már ismert gyakorlatokkal. Minden a te
kezedben van!

Dr Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch
• Műfaj: életmód, egészség & fitness • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

1–2**

Asztali mód
1–2**

Kézikonzol mód
1

A legtöbb gyakorlatot csak kézikonzol módban lehet játszani. Részletekért látogass el a nintendo-europe.com/braintraining weboldalra.

*Egyes gyakorlatok Nintendo Switch Lite konzolon való használatához külön Joy-Con pár szükséges, valamint a Nintendo Switch állítható töltőállvány használata javasolt. Egy a Joy-Con kontrollerek töltéséhez használható készülék, mint például a Joy-Con töltőmarkolat, szintén szükséges. További információkért
látogass el a Nintendo Switch Lite weboldalára.
*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.

VIGYÁZZ, KÉSZ, RAJT!

Változtasd otthonodat autóversenypályává a Mario Kart Live:
Home Circuit játékkal, egy vadonatúj Mario Kart-élménnyel
Nintendo Switch konzolon! Irányíts egy játékautót a valóságban
az ismerős Mario Kart vezérlést használva és nézd az akciót
a kisautó beépített kameráján keresztül a Nintendo Switch vagy
a TV képernyőjén! Figyeld, ahogy otthonod az óceán mélyévé,
homoksivataggá és sok más érdekes helyszínné változik a Mario
Kart világában!

Vigyázz

Kész

Állítsd fel a kapukat és helyezd el őket
a padlón a szobádban.

Tervezz tetszőleges formájú pályát - csak
arra kell ügyelned, hogy áthaladj a négy
kapun!

Rajt!
Versenyezz a Koopalingekkel a nyolc
Grand Prix kupában, vagy akár három
barátoddal a többszemélyes játékban!*

Mario Kart Live: Home Circuit
• Kiadó: Nintendo
• Műfaj: verseny, party
Használható játékmódok

TV mód
1*

Asztali mód
1*

Kézikonzol mód
1*

Lokálisan*: max. 4 játékos.
© 2020 Nintendo / Velan Studios

*A többfős játékhoz minden játékosnak szüksége van egy Nintendo Switch konzolra, a játékszoftver egy példányára, valamint egy játékautóra.

Fokozd a játékélményt!

A VERSENYEK, A CSATÁK –
MIND-MIND DELUXE!
Elérhető:

Kapcsolódj ki a Mario Kart 8 legteljesebb verziójával bárhol,
bármikor, sőt helyi vezeték nélküli játékban akár 8 barátoddal együtt
is. Visszatért az összes legkedveltebb pálya, és kedvenc karaktereid
mellé újak is csatlakoztak! Mostantól két tárgyat is magadnál tudsz
tartani, és a Battle módot is átalakítottuk!

Mario Kart 8 Deluxe
• Műfaj: autóverseny, party
Használható játékmódok

• Kiadó: Nintendo
TV mód

1–4*

Asztali mód
1–4*

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 12 játékos Lokálisan*: max. 8 játékos
© 2017 Nintendo

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban
elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

A felejthetetlen kalandot tovább bővítheted a The
Legend of Zelda: Breath of the Wild Expansion Pass-szel.
Az Expansion Pass két DLC-csomaghoz és három új
kincsesládához biztosít hozzáférést.

Tartalmazza a Trial of the
Sword kihívást, a Master
módot, a Hero's Path
módot, az utazó medaliont
és új öltözetet.

Tartalmazza a The
Champions' Ballad
bővítményt, kilenc rejtett
tárgyat és az Ancient Horse
Gear felszerelést.

FEDEZZ FEL, ÉLJ TÚL, HARCOLJ!
VÁR EGY KALANDOKKAL TELI VILÁG.
Elérhető:

© 2017 Nintendo

Utazz mezőkön át, erdőkön keresztül vagy a hegytetők csúcsára
ebben a lélegzetelállító, nyílt világú kalandban. Mindegy, hogy
a kanapén vagy útközben, járd be Hyrule királyságát, ahogy neked
tetszik a Nintendo Switch konzolon.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild
• Kiadó: Nintendo
• Műfaj: akció, kaland
TV mód
Használható játékmódok

1

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

EGY TÖRTÉNET 100 ÉVVEL
A LEGEND OF ZELDA: BREATH
OF THE WILD ESEMÉNYEI
ELŐTTRŐL…
Elérhető:

Utazz Hyrule múltjába és küzdj, hogy megmentsd
a királyságot a pusztulástól a Hyrule Warriors:
Age of Calamity játékban Nintendo Switch konzolon!
Egy évszázaddal a Legend of Zelda: Breath of the
Wild eseményei előtt, Hyrule sorsa forog kockán.
Vezesd a seregeidet a harcmezőre és küzdj Calamity
Ganon sötét erői ellen a túlélésért.

Hyrule Warriors: Age of Calamity
• Műfaj: kaland, akció • Kiadó: Nintendo
Használható játékmódok

TV mód
1–2*

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis
kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.

Asztali mód
1–2*

Kézikonzol mód
1

© Nintendo © KOEI TECMO GAMES All rights reserved.
The KT logo is a registered trademark of KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD.

Fokozd a játékélményt!

EGY SZÍNPOMPÁS VILÁG, TELE MARIO-MÓKÁVAL!
Elérhető:

©2013-2021 Nintendo

Bowser elrabolta a Sprixie hercegnőt, akit így most négy hősünknek
kell megmentenie. Kapaszkodj fel falakon vagy karmold át magad
az ellenségeken a Super Bell használatával, klónozd magad Double
Cherry-vel, vagy pattintsd fel a Cannon Boxot a fejedre és lövöldözz
ágyúgolyókat a gonoszokra.
A Super Mario 3D World továbbfejlesztett verziója sok
játékmenetfejlesztést tartalmaz, mint például a megnövelt futási
sebesség minden karakternek, valamint hogy Super Bell
használatával még magasabbra mászhatsz. Sőt még giroszkópos
vezérlést használva is játszhatsz!

Super Mario 3D World + Bowser's Fury
• Műfaj: platformer • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

1-4*

Asztali mód
1-4*

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 4 játékos Lokálisan*: max. 4 játékos
*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
** Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói
szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo
Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős online szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

KEZDŐDJÖN AZ UTAZÁS!
Elérhető:

© 2017 Nintendo

Járd be a világot Mario társaságában egy hatalmas 3D-s kaland
során, és használd hihetetlen, új képességeidet, gyűjts Moonokat,
és indítsd be léghajódat, az Odyssey-t, hogy megmenthesd Peach
hercegnőt Bowser házassági terveitől! Ez a 3D-s Mario-kaland tele
van titkokkal és meglepetésekkel, és Mario új mozdulatainak, mint
a Cap Throw, Cap Jump és a Capture-nek hála olyan új,
szórakoztató és izgalmas játékélményben lesz részed, ami
egyetlen korábbi Mario-játékhoz sem fogható.

Super Mario Odyssey
• Műfaj: akció, kaland, platformer
TV mód
Használható játékmódok

1-2

• Kiadó: Nintendo
Asztali mód
1-2

Kézikonzol mód
1

Lokálisan: max. 2 játékos

A Fighters Pass letölthető tartalom (külön kapható)
öt Challenger Packhoz biztosít hozzáférést:
öt harcos, öt pálya és minden hozzájuk tartozó zenei
aláfestés. Küzdj új harcosokkal a Banjo-Kazooie,
DRAGON QUEST, FATAL FURY, Persona 5
és Fire Emblem játékokból!

A Fighters Pass Vol. 2 (külön kapható) hat további
Challenger Packhoz biztosít hozzáférést, köztük
a Minecraft, FINAL FANTASY VII, ARMS és további
játékok harcosaihoz és pályáihoz.
Fokozd a játékélményt!

ÚJ SUPER SMASH BROS. JÁTÉK ÚJ HARCOSOKKAL,
PÁLYÁKKAL ÉS SOK MÁS ÚJDONSÁGGAL!
Elérhető:

Legendás játékvilágok és harcosok találkoznak a végső leszámolásban
– a Super Smash Bros. sorozat új darabjában Nintendo Switch
konzolon! Új harcosok is debütálnak a Super Smash Bros. világában,
mint például Inkling a Splatoon sorozatból vagy Ridley a Metroid
sorozatból, de visszatér a Super Smash Bros. sorozat történetének
ÖSSZES korábbi harcosa is.

© 2018 Nintendo • Original Game: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. • Characters: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. /
Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment /
SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD. /
ATLUS / Microsoft / SNK CORPORATION.

Super Smash Bros. Ultimate
• Műfaj: akció, verekedős • Kiadó: Nintendo
Használható játékmódok

TV mód
1–8*

Asztali mód
1–8*

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 4 játékos Lokálisan*: max. 8 játékos

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek
érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges.
A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Fokozd a játékélményt!

BULIZZ BÁRMIKOR, BÁRHOL, BÁRKIVEL!
Elérhető:

© 2018 Nintendo

Készülj fel a tökéletes társasjáték partira! Versenyezz 80
vadonatúj minijátékban, számos játékmódban, és válassz
a Mushroom Kingdom 20 játszható karaktere közül, amelyek
mindegyike saját dobókockákkal rendelkezik. A legújabb
ingyenes frissítéssel pedig online is folytathatod a mókát,
és kedvenc minijátékaid tucatjaiban játszhatsz a világ minden
tájáról érkező emberekkel!

Super Mario Party
• Műfaj: party, társasjáték

• Kiadó: Nintendo
TV mód

Használható játékmódok

1–4*

Asztali mód
1–4*

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 4 játékos
*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó
felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online
szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások
elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Ebben az izmos egyszemélyes
játékmódban, ami letölthető tartalomként
érhető el a Splatoon 2-höz, Agent 8 – egy
teljesen új karakter, aki úgy néz ki, mint egy
Octoling - bőrébe bújva játszhatsz. Igazodj
el a 80 titokzatos, földalatti kísérleti
létesítményben elkeseredett küzdelmed
során, hogy elérd a felszínt Inkopolisban,
vagy játssz Octolingként többszemélyes
meccsekben!

Fokozd a játékélményt!

CSAK A LEGBELEVALÓBB MARAD TALPON!
Elérhető:

A hagyományos 4-4 elleni bandaháborúk visszatértek, méghozzá új
pályákkal, új ruhákkal és új fegyverekkel, mint például a kétkezes
Splat Dualies. A játékosok vagy a Nintendo Switch Pro Kontrollert
(külön kapható), vagy a Joy-Con kontrollereket használva
mozgásérzékelés segítségével tudnak a tintájukkal célozni mind
helyi*, mind online többjátékos meccsekben**.

Splatoon 2
• Műfaj: akció, lövöldözős

• Kiadó: Nintendo
TV mód

Használható játékmódok

1

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 8 játékos Lokálisan*: max. 8 játékos
© 2017 Nintendo

*A többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként.
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem
minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Fokozd a játékélményt!

PIHENÉS EGY KÉNYELMES HOTELBEN...
MÉGIS MI ROSSZ TÖRTÉNHETNE?
Elérhető:

© 2019 Nintendo

Csatlakozz a félős hőshöz, Luigihoz egy szellemes – és nyúlós –
küldetésben, hogy megmentse Mariót és barátaikat a Luigi’s
Mansion 3 játékban Nintendo Switch konzolon! Te és egy barátod
bejárhatjátok a túlvilági szinteket egy kísértethotelben helyi co-op
módban, és rakoncátlan szellemekkel szállhattok szembe,
miközben közösen oldotok meg paranormális rejtélyeket.

Luigi's Mansion 3
• Műfaj: akció, kaland

• Kiadó: Nintendo
TV mód

Használható játékmódok

1–81,2

Asztali mód
1–81,2

Kézikonzol mód
13

1 A kétszemélyes co-op játékmód egy konzolon játszható, személyenként egy-egy Joy-Con™ kontrollerrel.
2 Helyi/online játék 2-8 személy részvételével legfeljebb 4 konzolon játszható, és konzolonként a játékszoftver egy-egy külön példánya
szükséges.
3 Helyi/online játékhoz 2-4 személy részvételével a játékszoftver egy-egy külön példánya szükséges személyenként.

Fokozd a játékélményt!

ALKOSS BÁRMIKOR… JÁTSSZ BÁRKIVEL

Elérhető:

Szegd meg a szabályokat és alkosd meg álmaid Super Mario pályáit
a Super Mario Maker 2 játékkal, kizárólag Nintendo Switch
konzolon! Rengeteg új eszköz, pályaelem és funkció áll
rendelkezésedre, úgyhogy engedd szabadon képzelőerődet, és üss
össze egyedi pályákat, amiket aztán megoszthatsz barátaiddal és
játékosokkal a világ minden táján.

Super Mario Maker 2
• Műfaj: platformer • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

1–4*,**

Asztali mód
1–4*,**

Kézikonzol mód
1***

Online***: max. 4 játékos Lokálisan*,**: max. 4 játékos
© 2019 Nintendo

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
**A helyi vezeték nélküli többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként.
***Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek.
Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Fokozd a játékélményt!

ALKOSS. FEDEZZ FEL. ÉLJ TÚL.
Elérhető:

A Minecraft most nagyobb, jobb és szebb, mint valaha! Építs
bármit, amit csak el tudsz képzelni Creative módban, vagy indulj
nagyszabású expedíciókra Survival módban titokzatos tájakon
vagy saját végtelen világaid mélységein keresztül. Fedezd fel
a számtalan közösségi alkotást, és oszd meg a kalandot
barátaiddal akár különböző platformokon keresztül is!

Minecraft
• Műfaj: akció, kaland

• Kiadó: Mojang
TV mód

Használható játékmódok

1–4*

Asztali mód
1–4*

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 8 játékos Lokálisan*: max. 8 játékos
© 2020 Mojang AB and Mojang Synergies AB.
Minecraft and Mojang are trademarks of Mojang Synergies AB.

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások
nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

AZ ISTENI ÉS AZ EMBERI AMBÍCIÓK
ÖSSZECSAPÁSA EGY HALDOKLÓ
VILÁG BORZALMAI KÖZEPETTE!

Elérhető:

A Shin Megami Tensei V játékban - amely a nagysikerű
Shin Megami Tensei RPG-sorozat legújabb része - egy
olyan középiskolás diákot alakítasz, akinek újdonsült
képességeit kihasználva kell átküzdenie magát
a démonoktól hemzsegő pusztaságon egy
parancsalapú rendszer használatával.
Bár a démonok félelmetes ellenfelek, némelyikük
alkudozásokat követően melléd szegődik, hogy
megbízható szövetségesként, a te oldaladon
harcoljon. Miként fog kibontakozni a sorsod?

Shin Megami Tensei V
• Műfaj: RPG • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

1

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

©ATLUS. ©SEGA. All rights reserved. ATLUS and SEGA are registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS, the ATLUS logo,
SHIN MEGAMI TENSEI and SMT are either registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd. or its affiliates.

SORAKOZZATOK FEL EGY IGAZI BATTLE ROYALE
KÜZDELEMRE A NINTENDO SWITCH KONZOLON!
Elérhető:

Vesd bele magad a harcokba, és legyél te az utolsó, aki talpon marad
ebben az ingyenes**, 100 fős Battle Royale stílusú játékban. Építs hatalmas erődítményeket. Járj túl ellenfeleid eszén. Érdemeld ki a győzelmet. Álljatok össze online* barátaiddal ugyanabban a szobában***
vagy a világ bármely pontján!

Fortnite
• Műfaj: akció, lövöldözős, stratégia

• Kiadó: Epic Games

TV mód
Használható játékmódok

1

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

Online*: max. 100 játékos
Fortnite © 2021 Epic Games, Inc. Epic, Epic Games, Unreal, Unreal Engine, and Fortnite are
registered trademarks of Epic Games, Inc. in the USA (Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.) and elsewhere.
The Epic Games logo, Fortnite (stylized), the Unreal Engine logo, and UE4 and its logo are
trademarks of Epic Games, Inc. All rights reserved.

*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.
A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek.
**Játékon belüli vásárlásokat tartalmaz.
***További játékok és konzolok szükségesek a többszemélyes játékmódhoz.

A HERO SHOOTER MŰFAJ KÖVETKEZŐ SZINTJE

Elérhető:

Győzedelmeskedj karakteresen az Apex Legends játékban, az
ingyenesen játszható Hero Shooterben. Sajátítsd el a rendkívül
erős képességekkel rendelkező legendás karakterek egyre bővülő
csapatának irányítását, és tapasztald meg a stratégiai
csapatjátékot és az innovatív játékmenetet, amely túlmutat
a Battle Royale-élményen.

Apex Legends™
• Műfaj: lövöldözős

• Kiadó: Electronic Arts
TV mód

Használható játékmódok

1

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

Online*: max. 60 játékos
© 2021 Electronic Arts Inc.
Apex Legends is a trademark of
Electronic Arts Inc.

* Az online játékhoz folyamatos internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban
elérhetőek. Használatához szükség lehet a megfelelő platformfiókra és platform-előfizetésre (külön megvásárolható). Folyamatos internetkapcsolat és EA-fiók szükséges. Korhatárra vonatkozó korlátozások érvényesek. Játékon belüli vásárlásokat tartalmaz. További feltételek és korlátozások érvényesek.
A részleteket lásd az ea.com/legal oldalon.

Elérhető:

TORNÁZTASD MEG AGYADAT
SZÓRAKOZTATÓ MÓDON A
CSALÁDODDAL ÉS A BARÁTAIDDAL!

Ki a legélesebb eszű a családodban? Dolgoztasd meg
alaposan a szürkeállományt a Big Brain Academy: Brain vs.
Brain játékban, Nintendo Switch konzolon, hogy kiderüljön!

Big Brain Academy: Brain vs. Brain
• Műfaj: oktató • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

1-4

Asztali mód
1-4

Online**: 1 játékos
©Nintendo

Kézikonzol mód
1-2

Lokálisan*: max. 1-4 játékos

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek.
Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

ÜDV, ÚJONCOK!

Csapatmunkáról és árulásról szóló, online és lokális
partijáték 4-10 játékosnak... az űrben!
Elérhető:

Among Us
• Műfaj: egyéb, kommunikáció, party
TV mód
Használható játékmódok

1

• Kiadó: Innersloth
Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

Online*: max. 10 játékos
© 2015-2021, Innersloth LLC.

*Az online játékhoz folyamatos internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók
Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához
előfizetés is szükséges. A fizetős online szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Fokozd a játékélményt!

EGY MINDENT ELSÖPRŐ BATTLE
ROYALE!

A Football™ által hajtott EA SPORTS™ FIFA 22 Legacy
Edition Nintendo Switch™ konzolon a legújabb mezeket,
klubokat és csapatokat sorakoztatja fel a világ összes
topligájából. Sőt a világ leghíresebb stadionjai, köztük
néhány egészen új is felbukkan a FIFA 22 játékban.
A játékban a FIFA 21 Nintendo Switch konzolra kiadott
verziójával egyező funkciókkal és játékmódokkal
találkozhatsz majd.

99 játékos… de csak egy maradhat! A TETRIS® 99 egy
ikonikus logikai játék teljesen új köntösben. Ki tudod
választani az ideális stratégiát, hogy legyőzd 98 ellenfeledet
online* – mármint mindet egyszerre?!
A TETRIS 99-ben minden arról szól, hogy a világ minden
tájáról érkező játékosok eldöntsék, ki közöttük
a legügyesebb Tetrimino-pakoló!
Megjegyzés: A helyi többjátékos mód csak a Big Block DLC csomaggal elérhető

TETRIS® 99
• Műfaj: logikai

TV mód
Használható játékmódok

EA SPORTS™ FIFA 22 Nintendo Switch™ Legacy Edition
• Műfaj: sport • Kiadó: EA

• Kiadó: Nintendo
1

Asztali mód
1

Tetris ® & © 1985~2021 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.
The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company. Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.
Tetris Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved.

Kézikonzol mód
1

TV mód
Használható játékmódok

Online*: max. 99 játékos

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi
Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához
előfizetés is szükséges. A fizetős online szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

1-4*

Asztali mód
1-4*

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 8 játékos Lokálisan: max. 2 játékos

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

BÚJJ A DC SZUPERHŐS LÁNYOK BŐRÉBE,
ÉS MENTSD MEG METROPOLIST!

Engedd szabadjára a benned lakozó hőst, és szállj harcba
Metropolis megmentéséért a DC Super Hero Girls™: Teen
Power játékban Nintendo Switch konzolon!
Csatlakozz a küzdelemhez, mint Wonder Woman, Supergirl,
Batgirl és még sokan mások a DC Super Hero Girls animációs
sorozatból, és védd meg a várost egy újabb fenyegető
veszedelemtől! A hat játszható karakter mindegyike saját
egyedi képességekkel, kütyükkel és stílussal rendelkezik.
Dönts egy DC Szuperhős vagy Szupergonosz mellett, majd
válaszd ki háromfős csapatod többi tagját. Te a választott
karakteredként fogsz játszani, míg a másik két szereplő
melletted harcol!

DC Super Hero Girls: Teen Power
• Műfaj: kaland, akció • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

1

Pokoli sereg támadt a Földre. Légy Slayer a dimenziókon átívelő csatában
a démonok ellen, ne hagyd, hogy elpusztítsák az emberiséget a DOOM Eternal
játékban, Nintendo Switch konzolon.
Csak egyvalamitől félnek… Tőled.
Tapasztald meg a sebesség és az erő tökéletes kombinációját a DOOM Eternal
játékban – az első személyű harc idTech 7 motor által létrehozott következő
szintjén. Vállra szerelhető lángszóróval, csuklópengével, továbbfejlesztett
fegyverekkel, valamint új képességekkel felfegyverkezve te vagy minden idők
leghalálosabb démonvadásza.
FIGYELEM: A játék letöltéséhez legalább 11 GB szabad tárhellyel rendelkező microSD kártya (külön megvásárolható),
plusz 18 GB rendszermemória szükséges. A tárhelyre vonatkozó követelmények változhatnak.

DOOM Eternal
• Műfaj: lövöldözős, FPS

• Kiadó: Bethesda
TV mód

Asztali mód
1

DC Super Hero Girls: Teen Power © 2021 DC and WBEI. DC LOGO, DC SUPER HERO GIRLS and all related characters and elements © & ™ DC and WBEI.

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

DÚLD FEL A POKLOT!

Kézikonzol mód
1

Használható játékmódok

1*

Asztali mód
1*

Kézikonzol mód
1*

Online*: max. 3 játékos
© 2020 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media
Inc. in the U.S. and/or other countries. DOOM, id, id Software and related logos are registered trademarks or trademarks of id Software LLC in the U.S. and/or other countries. All
Rights Reserved. Panic Button is a trademark of Panic Button LLC.

*Az online játékhoz folyamatos internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások
nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős online szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Fokozd a játékélményt!

MIT TENNÉL, HA EGY REGGEL
FELÉBREDNÉL... ÉS POKÉMON LENNÉL?!

ÉREZD MAGAD IGAZI
POKÉMON
TRAINERNEK!

Készülj egy gyönyörű, újraképzelt világ felfedezésére
a Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX játékban
– az eredeti Nintendo DS és Game Boy Advance kiadás
újradolgozott verziójában. Szedd össze mentőcsapatodat
olyan Pokémon társakból, mint Pikachu, Eevee és
Charmander, és mentsd meg a világot a mindig változó,
rejtélyes dungeonökben!

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX
• Műfaj: RPG • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

1

Asztali mód
1

Demo
elérhető

Kézikonzol mód
1

Tegyél egy Pokémon-utazást
a Kanto régióba Pikachu vagy
Eevee társaságában, hogy
a Pokémon Liga bajnokává válj,
miközben más Pokémon
edzőkkel és teremvezetőkkel
küzdesz.

Demo
elérhető

Pokémon: Let's Go, Pikachu! /
Pokémon: Let's Go, Eevee!
• Műfaj: Adventura/RPG • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

Asztali mód

1–2

1–2

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 2 játékos Lokálisan: max. 2 játékos
©2020 Pokémon. ©1995-2020 Nintendo Co. Ltd./ Creatures Inc. / GAME FREAK inc. ©1993-2020 Spike Chunsoft.

©2018 Pokémon.©1995-2018 Nintendo Co. Ltd./ Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

*Az online játékhoz folyamatos internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások
nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős online szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

AZ ÖRÖK KLASSZIKUS SUPER MARIO
BÁRHOL, BÁRMIKOR ÉS BÁRKIVEL!

EGY GYÖNYÖRŰ PAPÍRVILÁG
KIBONTAKOZÁSA

Fuss, ugorj és trappolj át a több mint 160 2D-s, oldalirányban
haladó pályán hagyományos Super Mario-stílusban az új New
Super Mario Bros. U Deluxe játékkal Nintendo Switch konzolra!
Akár négy játékos* is együtt dolgozhat, miközben érméket
gyűjtenek, ellenségeket söpörnek le a célpóznához vezető
útjuk során, vagy csak ki akarják deríteni, ki képes a legtöbb
aranyat összeszedni egy őrületes, barátságos – de
mindenekelőtt szórakoztató – verseny során!

Paper Mario: The Origami King
• Műfaj: kaland, akció • Kiadó: Nintendo

New Super Mario Bros. U Deluxe
• Műfaj: platformer • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok
© 2012 – 2018 Nintendo

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

1–4*

Csatlakozz Marióhoz és új társához, Oliviához egy
kacagtató kalandban, ami a papírvilág legmesszibb
sarkaiba is elvezet a Paper Mario: The Origami King
játékban Nintendo Switch konzolon!
Nézz szembe az Origami királlyal és hódító seregeivel,
köss néhány meghökkentő szövetséget és tanuld meg
a varázslás minden csínját-bínját küldetésed során,
hogy megmentsd a világot.

Asztali mód
1–4*

Kézikonzol mód

TV mód
Használható játékmódok

1

1

© 2020 Nintendo Program © 2020 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

Fokozd a játékélményt!

AZ APRÓ PIKMIN LÉNYEK SZÁMÁRA
NEM LÉTEZIK TÚL NAGY KÜLDETÉS!

Landolj egy kalandokban gazdag világban a Pikmin 3 Deluxe
játékkal Nintendo Switch konzolon! Irányíts egy apró
teremtményekből álló ügyes kis sereget és fedezz fel egy
ellenséges bolygót ebben a különleges játékban, ami
az akció és a stratégia keveréke.
Használd a különböző Pikmin típusok különleges
képességeit, hogy legyőzd az akadályokat és egy végtelenül
változatos világ tárul fel előtted! Keress értékes tárgyakat,
oldj meg rejtvényeket és győzz le erős ellenfeleket egy
részletgazdag világban, telis-tele meglepetésekkel!

Pikmin 3 Deluxe
• Műfaj: kaland, stratégia

1–2*

Asztali mód
1–2*

Kézikonzol mód

• Kiadó: Mojang Studios
TV mód

Használható játékmódok

1

Lokálisan*: max. 2 játékos
©2013-2020 Nintendo

Küzdd át magad a vadonatúj akció-kalandjátékon, amit klasszikus dungeon
crawlerek inspiráltak, és a Minecraft univerzumában játszódik! Akár négy fő is
együtt élvezheti a játékot, de egyedül is megbirkózhatsz a dungeonök
rémségeivel. Harcolj az új és még keményebb mobok ellen az akciódús,
kincsekben gazdag és végtelenül változatos pályákon egy epikus küldetés
során, hogy legyőzd a gonosz Ősillagert!

Minecraft Dungeons
• Műfaj: akció, RPG, kaland

• Kiadó: Nintendo
TV mód

Használható játékmódok

EGYESÜLJETEK. HARCOLJATOK. ÉLJETEK TÚL.

© 2020 Minecraft, Minecraft Dungeons, the Minecraft logo
and Mojang are trademarks of Mojang Synergies AB.

Asztali mód

1–4*

1–4*

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 4 játékos Lokálisan*: max. 4 játékos

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások
nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős online szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

BOKSZOLJ OTTHON A POPSLÁGEREK
RITMUSÁRA!

DERÍTSD KI A MONADO TITKAIT,
ÉS MENTSD MEG A VILÁGOT!

Ragadd meg a Joy-Con kontrollereket és ugrálj, térj ki, vigyél
be jobb- és balhorgokat ritmusra a Fitness Boxing 2: Rhythm
& Exercise játékban, amely rengeteg zenével, edzéssel és
játékmóddal vár, amelyeket egyedül vagy edzőpartnereddel
élvezhetsz!
Játszottál az első résszel? Folytasd fitneszcéljaid
megvalósítását a Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise
játékban a Fitness Boxing statisztikáid importálásával!

Egy hatalmas RPG klasszikus születik újra
a Xenoblade Chronicles: Definitive Edition játékkal
Nintendo Switch konzolon. A pusztító inváziót
követően indulj egy utazásra, ami a horizonton túlra
vezet. Meg tudod változtatni a jövőt, vagy a fajod
pusztulásra van ítélve? A vadonatúj
epilóguskalandnak, HD látványvilágnak,
gördülékenyebb játékmenetnek, felújított zenei
aláfestésnek és sok más újdonságnak hála visszatérő
és új játékosok egyaránt friss élményeknek lesznek
részesei Shulk és társai epikus RPG kalandjának
legteljesebb verziójával!

Demo
elérhető

Xenoblade Chronicles – Definitive Edition
• Műfaj: RPG • Kiadó: Nintendo

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise
• Műfaj: sport, egyéb, zene • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

©Imagineer Co., Ltd.

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

1–2*

Asztali mód
1–2*

Kézikonzol mód
–

TV mód
Használható játékmódok

©2010-2020 Nintendo / MONOLITHSOFT
*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.

1

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

FEDEZD FEL AZ ÚJRAGONDOLT
KOHOLINT-SZIGETET!

KÖVESD A RITMUST ÉS MENTSD MEG
HYRULE FÖLDJÉT!

Fedezd fel az újragondolt Koholint szigetet, amit vadonatúj
stílusban, de az eredetihez hűen dolgoztak újra, és biztosan
elvarázsolja a régi rajongókat és a játékkal most
ismerkedőket egyaránt. Küzdj meg ellenségekkel, miközben
meghódítod a sziget dungeonjeit, és felfedezed rejtett titkait.
Találkozz utad során Super Mario ellenségekkel, mint
például Goombákkal, Piranha Plantekkel és sok egyéb
gonosszal, és ismerkedj meg a különös helyiekkel, akik
segítik Linket kalandja során.

Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer
Featuring The Legend of Zelda
• Műfaj: kaland, zene
• Kiadó: Nintendo

The Legend of Zelda: Link's Awakening
• Kiadó: Nintendo
• Műfaj: akció, kaland
TV mód
Használható játékmódok

© 2019 Nintendo

1

Asztali mód
1

Kezdd el küldetésed a Crypt of the NecroDancer
hősnőjével, Cadence-el, majd ha már elsajátítottad az
alapokat, válaszd ki Linket vagy Zelda hercegnőt a kaland
folytatására. Fedezd fel a véletlenszerűen generált világot
és dungeonöket világmegmentő küldetésed során, ebben
a ritmikus csavarral ellátott akciódús kalandjátékban!
Igazodj el a rejtélyes Lost Woods erdőben, járd be
Kakariko Village utcáit és látogass el a Legend of Zelda
sorozat számos ikonikus helyszínére.

Kézikonzol mód
1

TV mód
Használható játékmódok
©Nintendo ©Brace Yourself Games.
© Spike Chunsoft All rights reserved.

Asztali mód

1–2*

1–2*

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 1 játékos Lokálisan*: max. 2 játékos

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások
nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős online szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

HÁROM BIRODALOM, HÁROM HÁZ,
A TE DÖNTÉSED

A DRAGON QUEST XI LEGTELJESEBB VERZIÓJA!
Készen állsz egy hatalmas kalandra, telis-tele emlékezetes
karakterekkel, elbűvölő történettel és klasszikus RPG
játékmenettel, amit még magaddal is vihetsz? A kritikusok által
is sokat méltatott játék legteljesebb verziójában ugyanazzal
a hatalmas mennyiségű tartalommal találkozol, mint az
eredetiben, de ezúttal karakterspecifikus történetekkel, teljesen
hangszerelt aláfestő és csatazenékkel, mellékküldetésekkel,
a múltbéli DRAGON QUEST világokba való utazás
lehetőségével, a HD és a retro 16 bites grafika, illetve a japán és
angol nyelv közötti váltás lehetőségével is bővült az élmény.

Formáld a háború küszöbén álló kontinens jövőjét
a Fire Emblem: Three Houses játékban Nintendo Switch
konzolon. Vezesd a három előkelő ház valamelyikének
diákjait akadémiai életük során és taktikai, körökre
osztott csatákban, ahol új, stratégiai fordulatokkal kell
szembenézniük.

Demo
elérhető
DRAGON QUEST® XI S: Echoes of an Elusive Age –
Definitive Edition
• Műfaj: akció, RPG • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

1

Asztali mód
1

© 2017, 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. © SUGIYAMA KOBO SUGIYAMA KOBO DRAGON QUEST,
ECHOES OF AN ELUSIVE AGE are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

Fire Emblem: Three Houses
• Műfaj: RPG, stratégia • Kiadó: Nintendo
Kézikonzol mód
1

TV mód
Használható játékmódok

© 2019 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
Co-developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

1

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

Fokozd a játékélményt!

UTAZZ AZ ARANYRA!

A KULTKLASSZIKUS
DETEKTÍVTHRILLER VISSZATÉR!

Csatlakozz Marióhoz, Sonichoz és barátaikhoz eddigi
legnagyobb kalandjuk során a Mario & Sonic at the Olympic
Games Tokyo 2020 játékban Nintendo Switch konzolon!
Készülj fel a 2020-as tokiói olimpiára egyedül, vagy
versenyezz barátaiddal a vadonatúj számokban gördeszkában, karatéban, szörfben vagy falmászásban - és
persze a régi kedvenc sportágak és klasszikus 2D játékok
hatalmas kínálatában.

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020
• Műfaj: sport • Kiadó: SEGA
TV mód
Használható játékmódok

1–4*

Asztali mód
1–4*

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 8 játékos Lokálisan*: max. 4 játékos
TM IOC/TOKYO2020/USOC 36USC220506. Copyright © 2019 International Olympic Committee ("IOC"). All rights reserved. SUPER MARIO characters © NINTENDO.
SONIC THE HEDGEHOG characters ©SEGA.

A magvak szárba szökkennek. A gyökerek a földbe
kapaszkodnak. A fák nőnek, és mindenre árnyékot
vetnek. De még ha alattuk a föld felszínét el is éri a fény,
a gyökerek maradnak, a szálak a mélységes sötétségbe
vezetnek le… és a történet újrakezdődik.
Áss mélyre, és leplezd le a gonoszt, ami a látszólag
ártatlan városka életét átszövi a Deadly Premonition 2:
A Blessing in Disguise játékban, kizárólag Nintendo
Switch konzolon.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise
• Műfaj: kaland, akció • Kiadó: Rising Star Games Ltd.
TV mód
Használható játékmódok

1

Asztali mód
1

©Marvelous Inc./Rising Star Games Ltd. Developed by TOYBOX Inc.

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások
nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős online szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

Kézikonzol mód
1

Fokozd a játékélményt!

MINDENKINEK KELL EGY KIS YOSHI
AZ ÉLETÉBE!

LEGYÉL AZ ÁSZOK ÁSZA TENISZBEN!

Mario stílusos teniszruhában lép a salakra, és igazi,
intenzív teniszcsaták sorozatán keresztül mérkőzik meg
sok-sok ismerős karakterrel. Több mint 15 játszható
karakter van a játékban, akiknek mind megvannak egyedi
jellegzetességeik!

Csatlakozz a Yoshikhoz küldetésükben, hogy megjavítsák
a Sundream Stone-t a Yoshi’s Crafted Worldben, kizárólag
Nintendo Switch konzolon! Fedezd fel a kézműves
alapanyagokból készült pályákat és azok meglepetésekkel
teli hátoldalát is, egyedül, vagy egy partnerrel, miközben
Baby Bowser és Kamek csapatával veszed fel a versenyt
a kincskeresésben.

Demo
elérhető
Mario Tennis Aces
• Kiadó: Nintendo
• Műfaj: sport, tenisz

Yoshi's Crafted World
• Műfaj: akció, platformer • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok
© 2019 Nintendo

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

1–2*

Asztali mód
1–2*

Kézikonzol mód

TV mód
Használható játékmódok

1
© 2018 Nintendo / CAMELOT

1-4*

Asztali mód
1-4*

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 4 játékos Lokálisan*: max. 4 játékos

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online
szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően
korlátozott lehet. Az online többszemélyes játékhoz játékosonként a szoftver egy-egy külön példánya szükséges.

CSÖRTESS ÁT A DZSUNGELEN BÁRHOL
ÉS BÁRMIKOR!

EREDJ A KINCSEK NYOMÁBA EGY
BARÁTOADDAL!

A betörő Snowmad hordák Donkey Kong szigetét jégbe
zárták, ezért a Kongokon a sor, hogy feloldják a fagyos
hangulatot! Csatlakozz Donkey Konghoz, Diddy Konghoz,
Dixie Konghoz, Cranky Konghoz és Funky Konghoz, és ússz,
lendülj, ugrálj velük együtt hat trópusi szigeten keresztül,
ahol rengeteg veszély, rejtett kincs és feledhetetlen bossharc vár rád!

Fedezd fel a megannyi furfangos, sandbox-stílusú pályát
a Captain Toad: Treasure Tracker játékban! Forgathatod
a kamerát, és a képernyő érintésével jobb rálátást kaphatsz
az elrejtett kincsekre! Adj át egy Joy-Con kontrollert egy
barátodnak, és élvezzétek együtt a kalandot, miközben
összedolgoztok a kincskeresésben. Ezúttal Captain Toad
és Toadett kalandja még néhány Super Mario Odyssey
pályával is gazdagodott!

Demo
elérhető
Donkey Kong Country: Tropical Freeze
• Műfaj: platformer • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok
© 2014 – 2018 Nintendo

1–2

Asztali mód
1–2

Captain Toad: Treasure Tracker
• Műfaj: platformer, logikai • Kiadó: Nintendo
Kézikonzol mód
1

TV mód
Használható játékmódok

1–2

Asztali mód
1–2

© 2014 - 2018 Nintendo

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

Kézikonzol mód
1

NÉGY HŐS, NÉGY KRISTÁLY EGY LEGENDÁS KALAND!

Vezesd csapatodat egy öt királyságon átvezető utazás során,
miközben vissza akarod juttatni a kristályokat jogos otthonukba.
Használj csillagokat feladatok és képességek megnyitásához, amelyek lehetővé
teszik, hogy változatos szörnyekkel szállj szembe. Ne feledd a Brave és a Default
parancsokat, hogy megtartsd a kockázat és a jutalom kényes egyensúlyát!

Bravely Default II
• Műfaj: kaland, RPG, akció

• Kiadó: Nintendo
TV mód

Használható játékmódok
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

1

Asztali mód
1

Demo
elérhető
Kézikonzol mód
1

JÁTSSZ INGYEN A ROCKET LEAGUE JÁTÉKKAL!

Versenyezz az arcade-stílusú foci és az őrületes autóversenyző játékok kirobbanóan üdítő
hibridjében! Szabd testre az autódat, vedd az irányt a pálya felé, és versenyezz minden idők
egyik legelismertebb sportjátékában! Lépj az arénába egyedül vagy barátaiddal, vagy élvezd
az olyan extra játékmódokat, mint a Rumble, a Snow Day vagy a Hoops. Nyiss meg elemeket a Rocket
Pass segítségével, lépdelj feljebb a ranglistán, versenyezz a kompetitív bajnokságokban, teljesíts
kihívásokat, és élvezd a cross-platform fejlődést! Tiéd a pálya. Ragadd meg az esélyt!

Rocket League®
• Műfaj: akció, autóverseny, sport • Kiadó: Psyonix
TV mód
Használható játékmódok

1–4*

Rocket League, Psyonix, and all related marks and logos are trademarks or registered trademarks of Psyonix LLC and used under license.
© 2015-2021 Licensed by Psyonix LLC.

Asztali mód
1–2*

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 8 játékos Lokálisan*: max. 8 játékos

ÍRJ TÖRTÉNELMET...

... a stratégiai játékok történetének egyik legelismertebb és legmeghatározóbb
játéksorozatában. Válassz egy vezetőt, és kövesd a valós történelmi megfelelője által
ihletett célkitűzéseket. Fedezz fel új területeket, fejlessz ki új technológiákat, és ütközz
meg a történelem legismertebb vezetőivel, miközben a kőkorszakból az űrkorszakba
vezeted civilizációdat. A városok fizikailag terjeszkednek a térképen, új stratégiai
lehetőségeket teremtve a játék során, amint a győzelem elérésének többféle módját
keresed, és egy olyan birodalmat építesz, amely kiállja az idő próbáját.

Sid Meier's Civilization VI
• Műfaj: stratégia • Kiadó: 2K
TV mód

Sid Meier’s Civilization Anthology is available digitally only

Használható játékmódok

©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all
trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

1

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

Lokálisan*: 2-4 játékos helyi vezeték nélküli kapcsolaton keresztül

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások
nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet. Az online
többszemélyes játékhoz játékosonként a szoftver egy-egy külön példánya szükséges.

KEZDŐDJÖN A KINCSVADÁSZAT!

Miután lerohanták a kis falut, ahol élsz, hősies kalandorrá válsz, aki
bosszút esküszik a gonosz Vinegar szultán ellen! Ebben az RPG játékban
véletlenszerűen generált dungeonökön kell keresztülverekedned magad,
miközben ritka kincseket találsz, és akár három másik játékossal is
csapatot alkothasz helyi vagy online többszemélyes módban, hogy közösen
vessetek véget a makacs zsarnok uralmának!

SNACK WORLD: THE DUNGEON CRAWL – GOLD
• Műfaj: RPG, akció • Kiadó: LEVEL-5
TV mód
Használható játékmódok

1

Asztali mód

Kézikonzol mód

1

1

Online*: max. 4 játékos

© 2020 LEVEL-5 Inc.

TEDD FEL A DETEKTÍVSAPKÁD, MERT ITT
AZ IDEJE MEGOLDANI EZT AZ ÜGYET!

Ez a deluxe kiadás több mint 40 vadonatúj fejtörőt tartalmaz, és más,
a Nintendo 3DS verzióból származó, módosított rejtvényeket, így
a szórakozás még hosszabban tart, és még családbarátabb. Ráadásul több mint
50 új öltözet is bekerült a játékba, amik a történet során gyűjthetőek össze.

LAYTON'S MYSTERY JOURNEY™: Katrielle and the
Millionaires' Conspiracy - Deluxe Edition
• Műfaj: kaland, RPG • Kiadó: LEVEL-5 Inc.
TV mód
Használható játékmódok

1

Asztali mód

Kézikonzol mód

1

1

©2019 LEVEL-5 Inc.

EGY ÚJABB NAP A MELÓBAN

Kapaszkodj fel a ranglétrán küldetésed során, hogy apád cégének új vezérigazgatójává válj
a Good Job! játékban Nintendo Switch konzolon! Egy barátoddal közösen építhetitek
karriereteket, hogy végül átvehesd a családi biznisz irányítását különös irodai problémák
megoldásán keresztül - a vállalati zen kert felépítésétől kezdve szmötyikockák leszállításáig!

Good Job!
• Műfaj: logikai • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

1-2*

Asztali mód
1-2*

Kézikonzol mód
© 2020 Nintendo

1

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
** Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások
nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős online szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

ROBBANTS KI GLOBÁLIS FORRADALMAT ÉS SZABADÍTSD FEL
A FÖLDET A MEGSZÁLLÓ IDEGENEK HATALMA ALÓL
Az XCOM® 2 Collection tartalmazza a díjnyertes XCOM 2 játékot, négy
DLC csomagot (Resistance Warrior Pack, Anarchy’s Children, Alien
Hunters, Shen’s Last Gift) és a War of the Chosen kiegészítőt kedvezményes csomagáron. A játékosoknak lehetőségük van bármely bővítőtartalom
ki- vagy bekapcsolására, vagy akár csak az alapjáték élvezésére is.

XCOM® 2 Collection
• Műfaj: stratégia, akció • Kiadó: 2K
TV mód
Használható játékmódok
©1994-2020 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM 2, and their respective logos are trademarks of
Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.

Asztali mód

1

1

Kézikonzol mód
1

MINDIG VAN EGY VILÁGÍTÓTORONY. MINDIG
VAN EGY EMBER. MINDIG VAN EGY VÁROS.

Merülj el újra a díjnyertes BioShock sorozat feledhetetlen világaiban
és monumentális történeteiben a BioShock: The Collection
kiadással. Vedd utad Rapture és Columbia városai felé a BioShock
Remastered, BioShock 2 Remastered és a BioShock Infinite: The Complete
Edition játékokkal és minden egyszemélyes kiegészítőtartalommal.

BioShock: The Collection
• Műfaj: akció, FPS • Kiadó: 2K
TV mód
Használható játékmódok
©2020 Take-Two Interactive Software, Inc. 2K,BioShock, BioShock Infinite, Irrational Games, and respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive
Software, Inc. All rights reserved.

Asztali mód

1

1

Kézikonzol mód
1

HÁROMSZOROS ŐRÜLET

A Borderlands Legendary Collection háromszoros őrületet, háromszoros
zsákmányt és háromszoros akciót kínál! Ölj banditákat és szörnyeket, gyűjts
pusztító fegyvereket, és talán még az univerzumot is megmentheted a
Borderlands: Game of the Year Edition, Borderlands 2 és Borderlands: The PreSequel játékokkal, valamint a hozzájuk tartozó kiegészítő bónusztartalmakkal,
amelyek több mint 100 órányi játékélményt biztosítanak hihetetlen áron***.
***Nem tartalmazza a Borderlands 2: Commander Lilith & the Fight for Sanctuary kiegészítőt

Borderlands Legendary Collection
• Műfaj: akció, FPS, RPG • Kiadó: 2K
©2020 Gearbox. Published and distributed by 2K. Gearbox and Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are registered trademarks of Gearbox Enterprises, LLC. 2K and the 2K logo
are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. Unreal® Engine, Copyright 1998-2014, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal® is a registered trademark of Epic Games, Inc.
This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2013 Autodesk, Inc. All rights reserved. Uses FMOD Ex Sound System and Firelight Technologies. Uses Bink Video.
Copyright © 1997- 2021 by Epic Games Tools, LLC. Uses Oodle. Copyright © 2008- 2021 by Epic Games Tools, LLC. Bink Video and Oodle are registered trademark of Epic Games Tools,
LLC. Portions hereof © 2002-2008 by NVIDIA® Corporation. All rights reserved. All other trademarks are property of their respective owners.

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

TV mód
Használható játékmódok

1–4*

Asztali mód
1–4*

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 4 játékos Lokálisan*: max. 2 játékos
*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások
nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet. Az online
többszemélyes játékhoz játékosonként a szoftver egy-egy külön példánya szükséges.

CSAK EGY ISTEN LEHET

A harc az Istenségért megkezdődött. Válassz bölcsen és ne bízz meg teljesen senkiben;
minden szív mélyén sötétség lakozik. Sajátítsd el a mély, taktikus harcrendszert.
Csatlakozz akár 3 másik játkoshoz - de ne feledd, hogy csak egyikőtök válhat istenné
a többszörös díjnyertes RPG játékban, a Divinity: Original Sin 2-ben.

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition
• Műfaj: kaland, RPG, stratégia • Kiadó: Larian Studios
TV mód
Használható játékmódok

Asztali mód

1

1

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 4 játékos Lokálisan*: max. 4 játékos

Divinity Original Sin II ©2021 Larian Studios. All rights reserved. Larian Studios, Divinity and Divinity Original Sin
are registered trademarks of the Larian Studios group entities.

EGY ÚJ VILÁG VÁR FELFEDEZÉSRE.
OTTHON ÉS ÚTKÖZBEN IS.

Bújj Ríviai Geralt, a zsoldos szörnyvadász bőrébe. A szakma minden
eszköze a rendelkezésedre áll: éles pengéjű kardok, halálos mérgek, halk
számszeríjak és hatékony harci mágia. Előtted egy háború által sújtott, szörnyektől
hemzsegő kontinens terül el, amit kedved szerint fedezhetsz fel.
A Complete Edition tartalmazza az alapjátékot, és minden, a mai napig kiadott
letölthető tartalmat, köztük a két hatalmas sztoribővítményt is.

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
• Műfaj: RPG • Kiadó: CD PROJEKT
TV mód
Használható játékmódok

1

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

CD PROJEKT®, The Witcher® are registered trademarks of CD PROJEKT Capital Group. The Witcher game © CD PROJEKT S.A. Developed by CD PROJEKT S.A. All
rights reserved. The Witcher game is set in the universe created by Andrzej Sapkowski in his series of books. All other copyrights and trademarks are the property of
their respective owners.

NÉZZ SZEMBE AZ ASZTRÁLIS SÍK
BETOLAKODÓIVAL

Sajátítsd el a szinergikus harc izgalmas taktikáit egy egyre fenyegetőbb
földönkívüli invázióval szemben az ASTRAL CHAIN™ játékban, egy
izgalmas akció-kalandban a PlatinumGames fejlesztőitől, kizárólag Nintendo Switch
konzolon. Csatlakozz egy elitalakulathoz, és dolgozzatok együtt a különleges, élő
fegyverrel, hogy megoldjatok ügyeket, és megmentsétek az emberiséget!

ASTRAL CHAIN™
• Műfaj: kaland, akció • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

1-2*

Asztali mód
1-2*

Kézikonzol mód
1

Lokálisan*: max. 2 játékos
*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
** Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások
nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős online szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

© 2019 Nintendo Main Character Design ©Masakazu Katsura/SHUEISHA

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

MOST TE VAGY AZ ELNÖK

A Saints banda már a Fehér Házba is felverekedte magát - de most
rajtad áll, hogy sikerül-e felszabadítanod a világot Zinyak és
földönkívüli birodalmának hatalma alól a legőrületesebb nyílt világú
játékban, ami most először elérhető Nintendo Switch konzolon.

Saints Row IV®: Re-Elected™
• Műfaj: lövöldözős, akció • Kiadó: Deep Silver
TV mód
Használható játékmódok

1–2*

©2020 and published by Deep Silver, a division of Koch Media GmbH, Austria. Developed by Deep Silver Fishlabs. Developed by Deep Silver Volition, Inc. All rights reserved.

Asztali mód
1–2*

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 2 játékos Lokálisan*: max. 2 játékos

A HÁBORÚ SZIKRÁI HAMAROSAN KIPATTANNAK!

Rean Schwarzer felfedez egy sötét összeesküvést, ami hazáját fenyegeti. Hogy
megmenthesse, ami neki kedves, hősök új generációját kell felkészítenie az akadémia új
kampuszán, és a győzelemre kell vezetnie őket.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III
• Műfaj: kaland, RPG, akció • Kiadó: NIS America
TV mód
Használható játékmódok
© Nihon Falcom Corporation. All Rights Reserved. Licensed to and published by NIS America, Inc.

1

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

ÉS TŰZ GYÚLT.

Merülj el a legendás dark fantasy univerzumában, amit pusztulás
és átok sújt, és éld át újra a sokat méltatott, műfajteremtő játékot,
amivel minden elkezdődött. Most gyönyörűen újradolgozott látvánnyal,
lenyűgöző részletek között térhetsz vissza Lordran földjére.
A Dark Souls™: Remastered a fő játék mellett tartalmazza
az Artorias of the Abyss DLC-t is.

Dark Souls™: Remastered
• Műfaj: akció, RPG • Kiadó: BANDAI NAMCO Entertainment
TV mód
Dark Souls™: Remastered & ©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc. Published by BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
LICENSED BY NINTENDO. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

Használható játékmódok

1

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online
szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet. Az online többszemélyes játékhoz játékosonként a szoftver egy-egy külön példánya szükséges.

FORDULJATOK SZEMBE ÉS 1-2-SWITCH!

Az ellenfeled szemébe nézz, ne a képernyőre! Vedd le a Joy-Con
kontrollereket a konzol oldaláról, add át az egyiket az ellenfelednek,
és hajrá! Itt a játék ideje! Bárki tud 1-2-Switch játékot játszani! Csak
nézz szembe az ellenfeleddel és fedezzétek fel a Joy-Con kontrollerek
extra képességeit, mint a HD rumble vagy a továbbfejlesztett
mozgásérzékelés.
A legtöbb játék

1-2-Switch
• Műfaj: szemtől szemben party

két fővel játszható

• Kiadó: Nintendo

TV mód
Használható játékmódok

Asztali mód

2

Kézikonzol mód

2

–
© 2017 Nintendo

KERÜLJ VAKÁCIÓHANGULATBA BÁRHOL
ÉS BÁRMIKOR

Légy üdvözölve a Kawawii-szigeten, a paradicsomi üdülőközpontban,
ahol barátaiddal és családoddal együtt élvezhetsz több mint 50
kooperációs és kompetitív tevékenységet. És hogy a szórakozás még
feledhetetlenebb legyen, akár négy játékos* is együtt élvezheti a látogatást
a szigeten, és fedezheti fel annak minden rejtett szegletét!

Go Vacation
• Műfaj: party, sport, autóverseny • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

Asztali mód

1–4*

Kézikonzol mód

1–4*

1–4*

Lokálisan*: max. 4 játékos

GO VACATION™ & © 2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / Nintendo

FEL TUDOD VEREKEDNI MAGAD A CSÚCSRA?

Egy egyedi, többszemélyes verekedős sportjáték, tele új
karakterekkel, ahol kinyújtható karokkal messziről célozhatjátok
és üthetitek egymást, így vegyítve a boksz és a lövöldözős műfaj
elemeit. Miután összeválogattad karaktered számára a különböző
képességű karokat, vegyél mindkét kezedbe egy-egy Joy-Con
kontrollert, és imitálj ütéseket a mozgásérzékelőket használva.

ARMS
• Műfaj: verekedős

• Kiadó: Nintendo
TV mód

Használható játékmódok

1–4*

Asztali mód
1–4*

Kézikonzol mód
1
© 2017 Nintendo

Online**: max. 4 játékos Lokálisan*: max. 4 játékos
*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online
szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet. Az online többszemélyes játékhoz játékosonként a szoftver egy-egy külön példánya szükséges.

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

SZABADÍTSD EL A POKLOT!

Réges régen angyalok és démonok teremtették a világodat egy tiltott
egyesülésben. Most eljöttek, hogy visszaköveteljék. Állj ki hősiesen
Sanctuary bűnösei és ártatlanjai között, és győzd le megelevenedett
holttestek hadait, félelmetes kultistákat, bukott angyalokat és a Pokol
urait. Csapatoddal pusztíts démonokat, és gyűjts irgalmatlan
mennyiségű kincset bárhol és bármikor!

Diablo III: Eternal Collection
• Műfaj: akció, kaland, RPG • Kiadó: Blizzard Entertainment
TV mód
Használható játékmódok

1–4*

Asztali mód

Kézikonzol mód

1–4*

©2018 Blizzard Entertainment, Inc. Eternal Collection and Reaper of Souls are trademarks, Diablo, Blizzard and Blizzard Entertainment are trademarks or registered
trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.

1

Online**: max. 4 játékos Lokálisan*: max. 4 játékos

VISSZATÉR A RETTEGÉS URA

A Diablo® II: ResurrectedTM a műfajt meghatározó akció-RPG legteljesebb újrafeldolgozása,
amely tartalmazza mind a Diablo II, mind a Diablo II: Lord of Destruction® kiegészítő
összes tartalmát. Küzdd át magad Lut Gholein sivatagi kikötőjén, Kurast buja őserdőin és
még sok más helyszínen, hogy szembenézz a Lángoló Pokol csatlósaival és megállítsd
a Legfőbb Gonoszokat a hét legendás osztály egyikeként.

Diablo II: Resurrected
• Műfaj: akció, kaland, RPG

• Kiadó: Blizzard Entertainment, Inc.

TV mód
Használható játékmódok

1–4**

Asztali mód

Kézikonzol mód

1–4**

©2021 BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC. ALL RIGHTS RESERVED.
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.

1

Online**: max. 4 játékos

ÉLJ EGY MÁSIK ÉLETET, EGY MÁSIK VILÁGBAN,
A LEGENDÁS, NYÍLT VILÁGÚ MESTERMŰBEN
A több mint 200 Game of the Year Awardot elnyerő The Elder Scrolls V:
Skyrim®, a Bethesda Game Studios® epikus fantasy játéka érkezik
a Nintendo Switch konzolra. Ráadásul a legendás, nyílt világú
kalandot, ahol bárki lehetsz, és bármit megtehetsz, most bárhol
játszhatod is – otthon, a tévé képernyőjén, vagy akár útközben is.

The Elder Scrolls V: Skyrim®
• Műfaj: akció, RPG • Kiadó: Bethesda Softworks
TV mód
©2017 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. The Elder Scrolls, Skyrim, Bethesda Game Studios and related logos are registered trademarks
or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the US and/or other countries. Nintendo properties are trademarks of Nintendo. All Rights Reserved.

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

Használható játékmódok

1

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online
szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet. Az online többszemélyes játékhoz játékosonként a szoftver egy-egy külön példánya szükséges.

A VÉGSŐ PARADICSOM, ELYSIUM

Fedezd fel a felhők végtelen óceánját, ahol a civilizáció utolsó
maradványai kolosszális teremtmények, a Titánok hátán élnek.
Éld át a történetet, amelyben Rex és új barátja, egy titokzatos lény,
Pyra - aki nem más, mint a kard, aki hihetetlen erővel ruházza fel
Rexet -, együtt indulnak Pyra rég elveszett otthonának, Elysiumnak
a felkutatására, ami az emberiség végső paradicsoma.

Xenoblade Chronicles 2
• Műfaj: RPG
• Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

Asztali mód

1

Kézikonzol mód

1

1

© 2017 Nintendo / MONOLITHSOFT

KEZDŐDIK A TE TÖRTÉNETED…

A FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster verziója elhozza az időtlen
klasszikust a meglévő és leendő fanok új generációjának is. Merülj
el teljesen Spira világában, miközben a több mint 100 órányi játékot
élvezed a két klasszikus történet során.

Final Fantasy X | X-2 HD Remaster
• Műfaj: JRPG • Kiadó: Square Enix
TV mód
Használható játékmódok

Asztali mód

1

Kézikonzol mód

1

1

© 2001, 2003, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA; LOGO ILLUSTRATION: ©2001, 2003 YOSHITAKA AMANO
FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. All other trademarks are
the property of their respective owners.

TÉRJ VISSZA IVALICE VILÁGÁBA

Most először újradolgozva nagyfelbontásban, vadonatúj és feljavított
játékfunkciókkal! A HD verzióban számos modern fejlesztés, köztük
újraszerkesztett csatastruktúra és átalakított foglalkozásrendszer is
helyet kapott.

Final Fantasy XII – The Zodiac Age
• Műfaj: RPG • Kiadó: Square Enix
TV mód
Használható játékmódok

1

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

©2006, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. THE ZODIAC AGE is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd.
ILLUSTRATION: ©2006 YOSHITAKA AMANO FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of
Square Enix Holdings Co., Ltd.

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

A KÖZKEDVELT RPG-TAKTIKAI SOROZAT ÚJ
KÖNTÖSBEN ÉS ÚJ MEGKÖZELÍTÉSSEL TÉR VISSZA

A King's Bounty, a fordulóalapú taktikai sorozat visszatér a King's Bounty 2
játékkal! A harcoktól már elvárt taktikai mélységek mellett Antara
fantáziavilágában most a teljesen új, nem lineáris narratívának és a komplex
RPG mechanikának hála úgy merülhetsz el, hogy itt tényleg minden
döntésednek súlya van.

King's Bounty II
• Műfaj: RPG • Kiadó: 1C Entertainment
TV mód
Használható játékmódok
©2021 1C Online Games ltd. Developed by 1C Entertainment S.A. Co-published by Koch Media, Austria. All other trademarks,
logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

Asztali mód

1

Kézikonzol mód

1

1

A SZENT KARD LEGENDÁJA TOVÁBB ÉL…

A Trials of Mana az 1995-ben Seiken Densetsu 3 címmel kiadott, nagy sikerű
japán klasszikus RPG 3D remake-je. Éld át a népszerű kalandot teljesen
modernizált grafikával, továbbfejlesztett harcrendszerrel, karakterhangokkal,
újrakevert zenei aláfestéssel és extra beszélgetés-jelenetekkel, és még sok
más fejlesztéssel!

TRIALS of MANA
• Műfaj: JRPG • Kiadó: SQUARE ENIX
TV mód
© 1995, 2019, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. TRIALS OF MANA is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd.
SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. All other trademarks are the
property of their respective owners.

Használható játékmódok

Asztali mód

1

1

Kézikonzol mód
1

ÜDV ÚJRA PARADISE CITY-BEN!

A Burnout™ franchise most először robog be a Nintendo Switch konzolra.
Legyen akció a második neved, amikor az utcákat rovod a Burnout™
Paradise Remastered játékban. Forgasd fel a helyet a nyüzsgő belvárosi
sugárutaktól a vad hegyi kapaszkodókig. Éld át a magas oktánszámú
mutatványokat és a féktelen pusztítást a legnagyszerűbb arcade
autóversenyző játékok egyikében.

Burnout™ Paradise Remastered
• Műfaj: autóverseny • Kiadó: Electronic Arts
TV mód
Használható játékmódok
© 2020 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, and Burnout are trademarks of Electronic Arts Inc.

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

1–8*

Asztali mód
1–8*

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 8 játékos

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online
szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet. Az online többszemélyes játékhoz játékosonként a szoftver egy-egy külön példánya szükséges.

KÍSÉRJEN KIROBBANÓ AKCIÓ,
BÁRMERRE JÁRSZ!

A sokat méltatott Bayonetta akciójáték ezen kirobbanó folytatása
a történet elejétől a végéig a székükhöz szögezi a játékosokat.
A Nintendo Switch konzolon újjászületett, lélegzetelállító harcokkal és lenyűgöző
átvezető-jelenetekkel teli játékban egy pillanatra sem lankad az akció.

Bayonetta 2
• Műfaj: akció • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

Asztali mód

1–2

Kézikonzol mód

1–2

1

Online**: max. 2 játékos

© 2014-2018 Nintendo Co., Ltd.© SEGA

EMBER A GÉP ELLEN EGY HEAVY METAL
ŐRÜLETBEN!

Amikor a Hold leesett az égből, és a lenti világra pusztulást hozott,
az emberiség egy kifinomult mesterséges intelligencia által
irányított, gépekből álló hálózatott hozott létre, hogy a segítségével
újjáépíthessék mindazt, ami elveszett.

Demo
elérhető

DAEMON X MACHINA
• Műfaj: akció • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

Asztali mód

1

1

Kézikonzol mód
1

Online**: max. 4 játékos Lokálisan*: max. 4 játékos

© 2019 Nintendo, Marvelous Inc.

KÉT VILÁG. EGYETLEN HŐSI VÉGZET.

A színpad ígéretes tehetségei és a Fire Emblem világának legendás
harcosai egyesítik erőiket a Tokyo Mirage Sessions #FE Encore
játékban a Nintendo Switch konzolcsalád tagjain!
Csatlakozz egy csapat leendő szupersztárhoz, miközben egyszerre
próbálnak a szórakoztatóipar csúcsára érni és megállítani az interdimenzionális
inváziót, ami Tokiót fenyegeti ebben a stílusos RPG játékban.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore
• Műfaj: RPG • Kiadó: Nintendo
TV mód
Használható játékmódok

1

Asztali mód
1

Kézikonzol mód
1

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online
szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges. A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet. Az online többszemélyes játékhoz játékosonként a szoftver egy-egy külön példánya szükséges.

©2015-2020 Nintendo / ATLUS FIRE EMBLEM SERIES: ©Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS

Az ezen az oldalon látható
összes játék elérhető

Felügyelje gyermeke játékélményét, hogy biztonságban szórakozhasson.

Szülőként nem könnyű szemmel tartanunk, hogy gyermekünk mennyi időt tölt különböző szórakoztató elektronikai cikkek
használatával. A Nintendo Switch Parental Controls (Szülői felügyelet) applikáció ingyenesen letölthető okostelefonokra,
és összeköthető a Nintendo Switch konzollal, így könnyedén nyomon követhetjük, mit, hogyan és mennyit játszik gyermekünk.
Egy 18 évnél idősebb szülőhöz vagy gondviselőhöz tartozó Nintendo Fiók szükséges. További részletek a hivatalos Nintendo weboldalon.

Túl sokat játszik
a gyermekem?

Milyen játékokkal játszik
a gyermekem?

Ellenőrizze gyermeke
játékidejét

Felügyelje, mivel játszik
gyermeke

Ha gyermekével megállapodtak
egy játékkal tölthető időben, még
ha nagyon bele is merülne
a játékba, értesítés tudatja vele,
ha lejárt a kiszabott idő.

Az összesítésekből egy pillanat
alatt megtudhatja, melyik játékok
voltak használva, és mennyi ideig.
Azon felül, hogy naponta
áttekintheti, mi történt, időzített
havi értesítőt is kaphat.

Ha nem rendelkezik okoskészülékkel, bizonyos korlátozásokat közvetlenül a Nintendo Switch konzolon is felállíthat.

Biztonságban van
a gyermekem, miközben
játszik?

Szabja meg, kora alapján milyen lehetőségek
legyenek elérhetőek gyermeke számára. Az egyes
beállítások külön-külön is megváltoztathatóak.
A korlátozható beállítások:
• Játékok engedélyezése korhatár alapján
• Képernyőmentések közösségi médián való megosztása
• Más felhasználókkal való kapcsolatfelvétel üzeneteken vagy
képeken keresztül*
• A Nintendo eShop rendszeren keresztül történő vásárlások
szabályozására a Nintendo Fiók beállításai között van
lehetőség
*A Nintendo Switch Parental Controls applikáció nem tartalmazza a Nintendo Switch
Online applikáció beállításait. Ha a Nintendo Switch Online applikációra szeretne
korlátozásokat beállítani, használja az okoskészüléke beállításait.

INGYENESEN ELKEZDHETŐ JÁTÉKOK
Tölts le és játssz ingyenes játékokkal!*

Vesd magad a csatába, és győzd le az ellenfelet Pikachuval, Charizarddal, Gengarral és
másokkal a Pokémon első 5 az 5 elleni stratégiai csapatharc játékában - vár a Pokémon UNITE!

• Műfaj: stratégia • Kiadó: The Pokémon Company • Játékosok száma: 1–10

Alkoss csapatot és küzdj meg rivális bandákkal a Knockout City™ játékban, ahol
EPIKUS KIDOBÓS CSATÁKKAL szolgáltathatsz igazságot! Készülj fergeteges
szórakozásra és intenzív küzdelmekre a csapatalapú többszemélyes játékok totális újragondolásában.

• Műfaj: kaland, verekedős, lövöldözős, akció • Kiadó: Electronic Arts • Játékosok száma: 2-8

A Sky játékban a Fény Gyermekeiként érkezünk, reményt sugározva egy sivár
királyságban, hogy a lehullott Csillagok visszatérhessenek csillagképeikbe.

• Műfaj: kaland, RPG • Kiadó: thatgamecompany Inc • Játékosok száma: 1-8
*Megjegyzés: az ezen az oldalon bemutatott játékok alkalmazáson belüli vásárlásokat tartalmaznak és használat közben aktív internetkapcsolatot igényelhetnek.
Pokémon UNITE ©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ©2021 Tencent. • Knockout City™ © 2021 Velan Studio, Inc. EA and the EA logo are trademarks of Electronic Arts Inc. Trademarks are the property of their respective owners. • Sky: Children of the Light © 2017-2021 thatgamecompany, Inc. All Rights Reserved.

Akció

Több mint 5000 letölthető játék!

Műfaj: akció, kaland • Játékosok: 1

Műfaj: kaland, akció • Játékosok: 1

Műfaj: kaland • Játékosok: 1

Műfaj: RPG • Játékosok: 1

Műfaj: RPG • Játékosok: 1

Műfaj: kaland, sport, RPG, golf • Játékosok: 1–2

Műfaj: RPG, akció • Játékosok: 1–2

Műfaj: party, stratégia • Játékosok: 1–4

Műfaj: logikai, platformer • Játékosok: 1–8

Műfaj: költözésszimuláció • Játékosok: 1-4

Műfaj: verekedős, lövöldözős, party • Játékosok: 1–4

Többszemélyes

RPG

Műfaj: lövöldözős, akció, platformer, arcade • Játékosok: 1–2

Cuphead © 2019 StudioMDHR Entertainment Inc. All Rights Reserved. Cuphead™ and StudioMDHR™ are trademarks and/or registered trademarks of StudioMDHR Entertainment Inc. throughout the world. • Hellblade: Sensua's Sacrifice Hellblade: Senua’s Sacrifice, © 2014-2019 Ninja Theory Limited. All rights reserved.“Hellblade” and “Hellblades” are trade marks and registered trade marks of Ninja
Theory Limited in the United Kingdom, the United States of America and elsewhere.“Ninja Theory” is a trade mark of Ninja Theory Limited in the United Kingdom and elsewhere • Ghostrunner All product names, logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games SpA. All rights reserved. •
Resident Evil 4 ©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. • FINAL FANTASY VII © 1997, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA. LOGO ILLUSTRATION:© 1997 YOSHITAKA AMANO • Undertale ©Toby Fox 2015-2018. All rights reserved. • Golf Story © 2017 Sidebar Games • Legend of Mana © 1999, 2021 SQUARE ENIX CO.,LTD.
All Rights Reserved. • Overcooked 2 Developed by Team17 Digital Ltd and Ghost Town Games Ltd © 2018. Published by Team17 Digital Ltd. Team17 is a trademarks or registered trademarks of Team17 Digital Limited. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. • Human: Fall Flat ™ & © No Brakes Games. Licensed by Curve Digital
Publishing Limited. • Moving Out © 2020 Team17 Group PLC All Rights Reserved • Stick Fight: The Game 2017 Landfall Games AB

Szimuláció

Műfaj: kaland, RPG, szimuláció • Játékosok: 1

Műfaj: kaland, szimuláció • Játékosok: 1

Műfaj: autóverseny, sport, szimuláció • Játékosok: 1-8

Műfaj: kaland • Játékosok: 1

Műfaj: kaland, szimuláció • Játékosok: 1–2

Műfaj: kaland, akció • Játékosok: 1

Műfaj: kaland, akció, platformer • Játékosok: 1

Műfaj: kaland, akció, platformer • Játékosok: 1–2

Műfaj: kaland, akció, platformer • Játékosok: 1

Műfaj: akció, platformer • Játékosok: 1

Műfaj: kaland, akció, platformer • Játékosok: 1

Kaland

Műfaj: RPG, szimuláció • Játékosok: 1–4

Platformer
Stardew Valley © ConcernedApe LLC 2017. All rights reserved. • Littlewood SmashGames © 2020 • The Great Ace Attorney Chronicles ©CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED. • GRID™ Autosport © 2019 The Codemasters Software Company Limited ("Codemasters"). All rights reserved. "Codemasters"®, "Ego"®, the Codemasters logo and "GRID"® are registered trademarks
owned by Codemasters. "GRID Autosport"™ and "Codemasters Racing"™ are trademarks of Codemasters. Originally developed and published by Codemasters. Developed for Nintendo Switch by Feral Interactive Ltd. Feral and the Feral logo are trademarks of Feral Interactive Ltd. All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are being used under license. All rights
reserved.• Subnautica © 2018-2021 Unknown Worlds Entertainment, Inc. SUBNAUTICA, BELOW ZERO and UNKNOWNWORLDS and the logos and designs associated therewith are trademarks of Unknown Worlds Entertainment, Inc. The SUBNAUTICA, BELOW ZERO and UNKNOWNWORLDS trademarks are Registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other jurisdictions. All Rights
Reserved. • Spiritfarer ©2020 Thunder Lotus. All Rights Reserved. Spiritfarer and Thunder Lotus are trademarks of Thunder Lotus in the U.S. and in other countries. • Sakuna: Of Rice and Ruin ©2020 Edelweiss. Licensed to and published by Marvelous Europe Ltd. • Hollow Knight © 2018 Team Cherry • Sonic Mania © SEGA. SEGA, the SEGA logo and SONIC MANIA are either registered trademarks
or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. • Ori and the Will of the Wisp © 2020 Microsoft. All rights reserved. • Celeste 2016-2018 Matt Makes Games Inc. • Shovel Knight: Treasure Trove Shovel Knight™, the
Shovel Knight logo, and the Shovel Knight characters are trademarks of Yacht Club Games™ and are registered in certain jurisdictions, including in the United States. ©2019 Yacht Club Games L.L.C. All Rights Reserved.

Roguelike

Műfaj: kaland, akció • Játékosok: 1

Műfaj: kaland, RPG, akció • Játékosok: 1

Műfaj: kaland, akció • Játékosok: 1–2

Műfaj: RPG, logikai, stratégia • Játékosok: 1

Műfaj: városépítő • Játékosok: 1

Műfaj: stratégia • Játékosok: 1–6

Műfaj: kaland, RPG, stratégia • Játékosok: 1

Műfaj: kaland, akció, arcade, logikai • Játékosok: 1

Műfaj: kaland, logikai • Játékosok: 1

Műfaj: állatvilág, szimuláció • Játékosok: 1

Műfaj: kaland • Játékosok: 1

Logikai

Stratégia

Műfaj: akció, platformer • Játékosok: 1

Dead Cells © 2018 Motion Twin. All rights reserved. • Curse of the Dead Gods © 2020 Curse of the Dead Gods, developed by Passtech Games, published by Focus Home Interactive. • Hades © 2020 Supergiant Games, LLC. All rights reserved. • Enter the Gungeon Copyright 2017 Dodge Roll. All Rights Reserved. • Into The Breach
© 2018 Subset Games, LLC • Cities: Skylines - Nintendo Switch™ Edition © 2015-2018 and published by Paradox Interactive AB, CITIES: SKYLINES and PARADOX INTERACTIVE are trademarks and/or registered trademarks of Paradox Interactive AB in Europe, the U.S., and other countries. Cities: Skylines - Nintendo Switch™
Edition adapted by Tantalus Media Pty Ltd. All other trademarks, logos, and copyrights are property of their respective owners. • Northgard © 2016 Shiro Games. The Shiro Games name and logo and the Northgard name and logo are trademarks of Shiro Games and may be registered trademarks in certain countries. All rights
reserved. • Darkest Dungeon Darkest Dungeon developed by ©2017 RED HOOK STUDIOS, published by ©2017 RED HOOK STUDIOS. Darkest Dungeon and RED HOOK STUDIOS are trademarks or registered trademarks of RED HOOK STUDIOS. RED HOOK STUDIOS is a trademark or registered trademark of RED HOOK STUDIOS. All
other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. • The Touryst © Shin'en Multimedia GmbH 2019 • INSIDE © 2018 Playdead. All rights reserved. • Untitled Goose Game © 2019 House House in cooperation with Panic • Return of the Obra Dinn © Copyright 2019, 3909 LLC. All Rights Reserved.

…és sok
más!

TOVÁBBI LETÖLTHETŐ TARTALMAK!
Bővítsd ki kedvenc játékaidat további letölhető tartalmakkal.

És sok más!

Fokozd a játékélményt!
Hra online

A Nintendo Switch Online egy megfizethető, többfunkciós tagsági szolgáltatás, ami
a felhasználók számára lehetővé teszi a kooperatív és kompetitív online játékokban
való részvételt, a mentési adatok felhőalapú tárolását azzal kompatibilis játékok
esetében, valamint számos további előnye mellett hozzáférést biztosít a NES és
Super NES játékok folyamatosan bővülő gyűjteményéhez is.

Online játék

Merülj el kooperatív és kompetitív játékokban online is

NES & Super NES

Nintendo Switch Online
Élvezd a klasszikus, online funkciókkal kibővített NES és Super NES
játékok egyre bővülő kínálatát bárhol és bármikor!

Felhőalapú tárolás

Biztonságosan és automatikusan tárolhatod mentési adataidat
a könnyű hozzáférhetőség kedvéért.*
*Megjegyzés: a szolgáltatás nem minden szoftverrel kompatibilis

Okostelefon-applikáció

Kapcsolódj barátaidhoz az erre a célra kifejlesztett applikáción
keresztül okostelefonodon vagy tableteden*
*Megjegyzés: a szolgáltatás nem minden szoftverrel kompatibilis.

Különleges ajánlatok tagok számára
Használd ki a csak tagok számára elérhető ajánlatokat, köztük
a Nintendo Switch játékutalványokat, a TETRIS® 99-t és még sok
mást!

További információk: www.nintendo.hu

Merülj el kooperatív
és kompetitív
játékokban online is

Ha csatlakozol a Nintendo Switch Online fizetős tagsági
szolgáltatáshoz, a kompatibilis játékokban akár távoli barátokkal
vagy a világ más pontjain élő riválisaiddal is élvezheted a kooperatív
és kompetitív játékok nyújtotta élményeket.
A Nintendo Switch Online okostelefon-applikációval hangalapú
csevegést is folytathattok, miközben az azt támogató játékokkal
játszotok. Beszéld meg a stratégiát Splatoon 2 csapatoddal, vagy
csak csevegj versenyzőtársaiddal a Mario Kart 8 Deluxe játékban!

NES & Super NES
Nintendo Switch Online

Játssz klasszikus NES
& Super NES játékokkal
bárhol, bármikor

Ha csatlakozol a Nintendo Switch Online fizetős tagsági
szolgáltatáshoz, az egyszerűen elkezdhető NES & Super NES játékok
egyre bővülő gyűjteményéhez nyersz hozzáférést. Adj át egy Joy-Con
kontrollert egy barátodnak a többszemélyes mókáért, vagy játssz akár
online is!
Amíg tag maradsz, az aktuálisan elérhető összes játékhoz teljes
hozzáféréssel rendelkezel.
Rendszeres online bejelentkezés szükséges.

int
Tö b b m
ékkal!
100 ját

Super Mario Bros.

Super Mario World

Super Mario Bros. 2

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Super Mario Bros. 3

Super Mario All-Stars

Super Mario Bros.: The Lost Levels

The Legend of Zelda:
A Link to the Past

The Legend of Zelda
Zelda II: The Adventure of Link
Donkey Kong
Donkey Kong 3
Metroid
Ninja Gaiden
Wario’s Woods
Ghosts’n Goblins
Excitebike
Gradius
Punch-Out!! Featuring Mr. Dream
Balloon Fight
Mario Bros.
Kirby’s Adventure

Donkey Kong Country
Donkey Kong Country 2:
Diddy’s Kong Quest
Super Metroid
Star Fox
Star Fox 2
F-ZERO
Pilotwings
Kirby Super Star
Kirby’s Dream Land 3
Kirby’s Dream Course
Super Punch-Out!!
Mario’s Super Picross
Super Soccer
Super Tennis

… és sok más!
Tudj meg többet
a www.nintendo.hu
oldalon.

Felhőalapú tárolás

Készíts automatikus
biztonsági mentéseket

Készíts biztonságos és automatikus mentéseket játékadataidról
online az egyszerű hozzáférés jegyében. Így könnyedén
visszaszerezheted mentési adataidat, ha elveszíted Nintendo
Switch konzolodat, vagy újat kezdesz használni.
Ha csatlakozol az internethez, mentési adataid automatikusan
eltárolódnak, még akkor is, ha Nintendo Switch konzolod alvó
üzemmódban van. Nincs szükség bonyolult beállításokra vagy
frissítésekre.
Megjegyzés: nem kompatibilis minden játékszoftverrel.

Okostelefon-applikáció

Hangalapú csevegés

A Nintendo Switch Online okostelefon-applikáció segítségével
hangalapú csevegést folytathatsz más játékosokkal a funkciót
támogató online játékokban. Nyisd meg az alkalmazást
a kompatibilis játék használata közben, és már beszélgethetsz is
barátaiddal.
Egyes játékok az alkalmazásban kibővített funkciókkal is
rendelkeznek. Például a Splatoon 2 játékban használhatod
a SplatNet 2 funkciót, hogy megtekintsd csatastatisztikáidat,
megoszd azokat a közösségi médiában, vagy új felszerelést rendelj
magadnak, amit a játékban használhatsz.
Csak 13 életévüket betöltött, Nintendo Fiókkal rendelkező személyek használhatják ezt a szolgáltatást.

Különleges ajánlatok
tagok számára

Lépj be te is, és élvezz
exkluzív bónuszokat!

Exkluzív tárgyak az alábbi játékokhoz:

Nintendo Switch Game Voucher
utalványok
A Nintendo Switch Game Voucher
program kizárólag Nintendo Switch
Online tagok számára elérhető.
A tagok £84.00-ért két utalványból
álló
szettet
vásárolhatnak,
melyek mindegyikét a program
katalógusában szereplő címek közül bármely
játék letölthető verziójára válthatnak be - ezzel két játékhoz
is csökkentett áron juthatnak hozzá!

Letöltőkódként megszerezhető
exkluzív felszerelés 12 hónapos
tagsági előfizetés vásárlása
esetén

Megjegyzés: a 7 napos próbaidőszakot használó Nintendo Switch Online tagok nem vásárolhatják meg ezt
a terméket, és az utalvány beváltása idején is aktív Nintendo Switch Online tagsági előfizetéssel kell rendelkezned.

Nintendo Entertainment System kontrollerek és Super Nintendo
Entertainment System kontrollerek Nintendo Switch konzolhoz
A Nintendo Switch Online fizetős tagsági szolgáltatással
Nintendo Entertainment System kontrollereket és Super
Nintendo
Entertainment
System
kontrollereket vásárolhatsz Nintendo Switch
konzolodhoz és autentikus formában
élvezheted a NES™ és
a Super NES™ játékokat!

Tapasztald meg a klasszikus
játéktermi
izgalmakat
egy
különleges battle royale csavarral
a PAC-MAN 99 játékban! Kerüld el
a szellemeket, habzsold be
a Power Pelleteket és harcolj 98
másik játékossal, hogy te legyél
a FALkavezér... a PAC-ONE!

PAC-MAN™ 99 & ©2021 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

A TETRIS® 99 online módja
ingyenesen elérhető exkluzív
ajánlatként a Nintendo Switch
Online fizetős tagsági szolgáltatást
használó tagok számára.
Tetris ® & © 1985~2020 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris
theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.
The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to
The Tetris Company. Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.
Tetris Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved. Sublicensed to Nintendo. Certain new content developed by
Nintendo, and any characters, sounds and video games
originally owned by Nintendo: © 2019 Nintendo. Nintendo
Switch is a trademark of Nintendo.

amiibo
használata
Ha egy amiibo figurát (külön vásárolható)
a Joy-Con (Jobb) kontroller NFC érintőpontjára
helyezel, adatokat tudsz írni és olvasni az
amiibo figuráról.

És még
sok más
figura!
Különleges tartalmakhoz biztosít hozzáférést itt:

…és sok más játékban!

Kiegészítők
Nintendo Switch
Pro Controller
Egy vezeték nélküli kontroller, a hagyományos kontroller formájával, ennek köszönhetően kényelmes és tökéletes hosszabb
játékhoz, TV illetve asztali módban.
USB töltőkábel is tartozik hozzá
Beépített akkumulátor: Lítiumion-akkumulátor
[CTR-003]
Akkumulátor-élettartam: kb. 40 óra (Megjegyzés: ez a becsült akkumulátor-élettartam. Változhat a felhasználás körülményeitől függően.)
Töltési idő: kb. 6 óra (Hálózati adaptert vagy
a mellékelt USB töltőkábelt használja)

Nintendo Switch Joy-Con
töltő markolat
Tedd fel a Joy-Con (Bal) és Joy-Con
(Jobb) kontrollert a töltő markolatra, és
használd úgy, mint egy hagyományos
kontrollert. A Nintendo Switch konzol
mellé csomagolt Joy-Con markolattal
ellentétben a Joy-Con töltő markolat
képes tölteni a Joy-Con kontrollereket
akár játék közben is, így nem kell azon
aggódnod, hogy lemerülnek.

Nintendo Switch hordozótáska
és képernyővédő
Az összeállításban találsz egy
hordozótáskát a Nintendo Switch
konzolod számára és egy védőfóliát
a képernyőjére. A csomag emellett
egy rendszerezőbetétet is tartalmaz,
amiben öt darab Nintendo Switch
játékkártyát és két Joy-Con
csuklópántot tárolhatsz.
A hordozótáskát a konzol
kitámasztására is tudod használni.

Nintendo Switch hordozótáska
és képernyővédő
Az összeállításban találsz egy
hordozótáskát a Nintendo Switch
Lite konzolod számára és egy
védőfóliát a képernyőjére.
A csomag emellett egy
rendszerezőbetétet is tartalmaz,
amiben nyolc darab Ninteno Switch
játékkártyát tárolhatsz.

USB töltőkábel is tartozik hozzá

Joy-Con pár
Egy Joy-Con (Bal) és egy Joy-Con
(Jobb) a Nintendo Switch konzolhoz tartozékként jár, a Nintendo
Switch Lite konzolhoz külön vásárolható.
Ez a csomag egy-egy
Joy-Con (Bal) és Joy-Con (Jobb)
kontrollert tartalmaz két Joy-Con
csuklópánttal (szürke).

Blue Joy-Con (Bal) /
Neon yellow Joy-Con (Jobb)

Neon purple Joy-Con (Bal) /
Neon orange Joy-Con (Jobb)

Neon red Joy-Con (Bal) /
Neon blue Joy-Con (Jobb)

Grey Joy-Con
(Bal) / (Jobb)

Neon green Joy-Con (Bal) /
Neon pink Joy-Con (Jobb)

A csomag tartalma

Nintendo Switch
Nintendo Switch konzol

Joy-Con Bal/Jobb

*A készlettől függően a színek eltérnek

Nintendo Switch dokkoló

Neon blue/Neon red

Nintendo Switch hálózati adapter

Grey

Joy-Con markolat

Joy-Con csuklópánt
(fekete)

Nagysebességű HDMI
kábel
Nintendo Switch
Fontos információk füzet

Nintendo Switch– OLED Modell konzol
Nintendo Switch konzol
(OLED Modell)

Joy-Con Bal/Jobb

*A készlettől függően a színek eltérnek

Nintendo Switch dokkoló
(LAN porttal)

*A készlettől függően a színek eltérnek

White

Nintendo Switch hálózati adapter

Joy-Con markolat

Joy-Con csuklópánt
(fekete)

Nagysebességű HDMI
kábel

Nintendo Switch
Fontos információk füzet

Neon blue/Neon red

Nintendo Switch Lite
Nintendo Switch Lite konzol

*Készlettől függően a konzol színe eltérő

Korall

Kék

Sárga
Szürke

Nintendo Switch hálózati adapter

Türkiz

Nintendo Switch
Fontos információk
füzet
A szoftverek külön kaphatóak

Melyik a számodra legmegfelelőbb Nintendo Switch konzol?
Nintendo Switch

Nintendo Switch –
OLED Modell

Nintendo Switch Lite

Játékmódok
TV mód

Joy-Con kontrollerek

Asztali mód

Kézikonzol mód

A Joy-Con kontorllerek rendelkeznek HD rumble és IR mozgásérzékelő kamera funkciókkal.

Kézikonzol mód
A konzol nem rendelkezik HD rumble és IR
mozgásérzékelő kamera funkciókkal.

Tartalmazza a Nintendo Switch dokkolót és HDMI kábelt.
A konzolt a dokkolóba helyezve video-output
a televízióképernyőre támogatott.

Tartalmazza a Nintendo Switch dokkolót és HDMI kábelt. A konzolt
a dokkolóba helyezve a konzol videó kimenetele közvetíti a képet a TV
képernyőre. LAN csatlakozás a TV módban történő használathoz.

TV outputot nem támogat, és nem kompatibilis a Nintendo
Switch dokkolóval.

Kapacitív érintőképernyő / 6.2 colos LCD /
1280 x 720 felbontás

Kapacitív érintőképernyő / 7 colos OLED / 1280 x 720
felbontás

Kapacitív érintőképernyő / 5.5 colos LCD / 1280 x 720
felbontás

Méret

102 mm x 239 mm x 13,9 mm
(a Joy-Con kontrollerek csatlakoztatva)
Megjegyzés: 28,4 mm a legvastagabb pontján, az analóg
karok végétől a ZL/ZR gombok végéig mérve.

102mm x 242mm x 13,9mm
(a Joy-Con kontrollerek csatlakoztatva)
Megjegyzés: 28,4 mm a legvastagabb pontján, az analóg
karok végétől a ZL/ZR gombok végéig mérve.

91,1 mm x 208 mm x 13,9 mm
Megjegyzés: 28,4 mm a legvastagabb pontján, az analóg
karok végétől a ZL/ZR gombok végéig mérve.

Tömeg

Kb. 297 g
(A csatlakoztatott Joy-Con kontrollerekkel: 398 g)

Kb. 320 g
(A csatlakoztatott Joy-Con kontrollerekkel: 420g)

Kb. 275 g

Tárhely

32 GB

64 GB

32 GB

Nintendo Switch megnövelt akkumulátorélettartammal (A modell szám "HAD"
betűsorral kezdődik)
Kb. 4,5-9 óra

Kb. 3-7 óra

Nintendo Switch
dokkoló
Képernyő

Nintendo Switch megnövelt akkumulátor-élettartammal
(A modell szám "HAD" betűsorral kezdődik) Kb. 4,5-9 óra

Akkumulátor
élettartama

Kompatibilis szoftver

Az akkumulátor élettartama a használt játékoktól is függ. Például
a The Legend of Zelda: Breath of the Wild hozzávetőlegesen 5,5 órán
át játszható egy töltéssel.
Nintendo Switch
(A modell szám "HAC" betűsorral kezdődik)
Kb. 2,5-6,5 óra
Az akkumulátor élettartama a használt játékoktól is függ. Például
a The Legend of Zelda: Breath of the Wild hozzávetőlegesen 3 órán át
játszható egy töltéssel.

Az akkumulátor élettartama a használt
játékoktól is függ.
Például a The Legend of Zelda™: Breath of the Wild
hozzávetőlegesen 5,5 órán át játszható egy töltéssel.

Minden Nintendo Switch szoftver.

Minden Nintendo Switch szoftver.

Az akkumulátor élettartama a használt játékoktól is függ.
Például a The Legend of Zelda: Breath of the Wild
hozzávetőlegesen
4 órán át játszható egy töltéssel.

Minden Nintendo Switch szoftver, ami támogatja
a kézikonzol módot.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of the USB Implementers Forum.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use
of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective
owners.

• Néhány képernyőkép még készülőben lévő játékokból származik
• A termékek részletei és specifikációi bejelentés nélkül változhatnak
© 2021 Nintendo

A legfrissebb információkat lásd a Nintendo weboldalon

www.nintendo.hu/switch

