Úplně nová

konzole...

... se zbrusu

novým ovladačem

Objevte nové způsoby,

jak hrát společně...

...nebo se ponořte hlouběji do

hry pro jednoho hráče!
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Co je Wii U?

Herní způsoby

Wii U je zbrusu nová domácí videoherní
konzole od Nintenda vycházející 30. listopadu, která zásadně mění vztah mezi
vámi a vaší televizí a také to, jak se vy, vaši
přátelé a rodina zapojujete do hry.

Wii U přichází s novým revolučním ovladačem, Wii U Gamepadem,
který otevírá nový svět herních možností.

Hraní pouze
s GamePadem.

New Super Mario Bros. U

Je to výkonný systém s vysokým rozlišením
a s novým neobyčejným ovladačem, Wii
U GamePadem, který mění dynamiku her
pro více hráčů.
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Používaní
GamePadu
a televizoru.

Používání stylusu na
dotykový obrazovce
GamePadu.

Naklánění GamePadu
pro používání pohybového ovládání.

Pikmin 3

Nintendo Land

Game & Wario

Pět hráčů dohromady: čtyři s Wii Remote
ovladači a jeden s Wii U GamePadem.

Používání GamePadu
ve vertikální pozici.

New Super Mario Bros. U

Game & Wario

Používáni Gamepadu jako doplňující obrazovky.

Pikmin 3
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Mohu vidět tebe,
ale ty mě ne!

Prozkoumejte virtuální zábavní park plný atrakcí, které
jsou založeny na proslulých Nintendo sériích. 12 vzrušujících
a různorodých her předvádí neuvěřitelnou všestrannost
konzole Wii U a poutavý Wii U GamePad.

S vestavěnou obrazovkou na Wii U GamePadu vidíte to, co ostatní nemohou. Hrajte
za neviditelného ducha ve strašidelném
domě a strašte ostatní hráče za velmi temné noci plné bouřek...

Komunikuj...
nebo selžeš.
Vžijte se do různých rolí
a pracujte společně
v neohraných formách
spolupráce.
Datum vydání
30.11.2012

Probojujte se skrze úrovně nabité akcí jako
Kapitán Olimar s jeho věrnými pomocníky
Pikminy.

Uchopte Wii U GamePad pro střelbu šípů
nebo máchejte s ovladačem Wii Remote
Plus jako s mečem!

Vzlétněte do oblak v bitevní lodi zatímco
ostatní hráči likvidují nepřátele ze země.

Nintendo Land
Žánr: Zábavní park Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-5
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© 2012 Nintendo
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Mohu dělat věci, které jsem
dosud nemohl
Překonejte ohromnou armádu ninjů pouze s Wii U GamePadem. Zamiřte s instinktivním pohybovým ovladačem
a tahem po dotykové obrazovce vrhejte hvězdy. Pouze
přesný ninja mistr dosáhne nejvyššího skóre.

Používejte mapu na
obrazovce GamePadu, abyste byli o krok
napřed oproti vašim
pronásledovatelům.

Tým nenasitných zvířátek shromažďuje vaše sladkosti-pochytejte je
všechny jako městští strážníci.

Nahýbejte Wii U GamePadem, abyste řídili vratký vozík skrze
dráhu plnou překážek.
8
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Mohu ti pomoci.... a nebo ne!
Zatímco až čtyři hráči hrají s ovladači Wii v klasickém stylu Super Maria, pátý hráč s ovladačem Wii U GamePad může použít Boost Mode pro pokládání plošin a omráčení nepřátel.
Pomůže však ostatním dostat se dále nebo je shodí do vroucí vody?

Je to Mii, je to Mario!
Ve hře New Super Mario Bros. U se k postavám Mario, Luigi a Toad přidá
nová postava - vy! Běhejte, skákejte a dupejte jako vaše Mii postava v
tomto 2D Mario dobrodružství. Prozkoumejte obrovskou herní mapu plnou zbrusu nových úrovní a poznejte způsoby hraní, které jsou možné
pouze na Wii U.

V módu Boost Rush se úroveň posouvá automaticky a
čím více mincí posbíráte, tím je posouvání rychlejší.
Pomožte ostatním pokládáním plošin a dosáhněte
nejvyššího skóre společně!
Pracujte jako tým a plňte úkoly v Challenge módu
nebo hrajte sami a naučte se všechny dovednosti potřebné pro to, abyste se stal super hráčem!

Přeměňte se na létající veverku Mario abyste proplachtili skrze úrovně,
viseli na zdech, nebo se drželi Balloon Baby Yoshiho abyste elegantně
pluli vzduchem.
Pokračujte ve svém dobrodružství, i když je televize využívána, přepnutím hry na obrazovku Wii U GamePadu.
Datum vydání
30.11.2012

New Super Mario Bros. U
Žánr: Plošinovka Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-5
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© 2012 Nintendo
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Mohu vidět věci,
které jsem dosud nemohl
JAK DLOUHO PŘEŽIJETE?
Londýn upadá. Hrůzostrašný mor zmítá metropolí, napadajíce statisíce obyvatel nemocí horší než smrt. Budete potřebovat více než jenom vaše instinkty, pokud chcete přežít.
V této intenzivní hororové střílečce z pohledu první osoby se GamePad stává vaší
sadou k přežití. Skenujte své okolí, abyste našli zásoby pomocí intuitivního pohybového ovládání, poté spravujte své položky na obrazovce GamePadu. Ale buďte
rychlí, - každá sekunda prohrabování ve vašem batohu odpoutává vaši pozornost
od televize, zatímco hladové hordy se k vám přibližují s každým vašim nádechem.
Prohrajete-li svůj boj o život s krvežíznivou zombie, probudíte se jako nový přeživší
ve stejně beznadějné situaci. Vraťte se zpátky pro své ztracené předměty, ale dávejte pozor! Z vaší staré postavy se nyní stala zombie a nevzdá se batohu bez boje.

Datum vydání
30.11.2012

ZombiU™
Žánr: Horor/akční Vydavatel: Ubisoft
Počet hráčů: 1-2
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© 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. ZombiU Logo, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks
of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
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Vžijte se do policisty v utajení, Chase McCaina, jehož cílem
je ukončit vlnu zločinu a poslat ďábelského Rexe Fury tam
kam patří - za mříže!

Vytvořený stejným týmem ze hry Rayman Origins a Michaelem Ancelem,
originálním tvůrcem Rayman®, Rayman Legends kombinuje živé kresby a
radostné skákací akce z Rayman sérií s inovací a kreativitou, které může
poskytnout pouze konzole Wii U.

Převlečte se za hasiče, stavbaře nebo dokonce za zloděje
a použijte jejich schopnosti pro vyřešení hádanek. Na
vaší cestě městem můžete použít přes 100 různých
vozidel - a to vše ve jménu zákona!

S unikátní dotykovou hratelností, pohybovými ovládacími prvky a krásnou
grafikou s vysokým rozlišením Rayman Legends přináší Raymanovu postavičku do živoucích dobrodružství jako nikdy předtím.

Prozkoumejte obrovské
město založené na humoru LEGO sérií, pestrých
postavách a nepřeberném množství akce!

Datum vydání
Q1 2013

Datum vydání
Q1 2013
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LEGO City: Undercover

Rayman Legends

Žánr: Akční/adventura Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1

Žánr: Akční/adventura Vydavatel: Ubisoft
Počet hráčů: 1-5

LEGO® City: Undercover software ©2012 TT Games Publishing Ltd.
LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group
©2012 The LEGO Group. All rights reserved.

© 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Rayman, Rayman Legends, the
character of Rayman, Ubisoft, Ubi.com, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft
Entertainment in the U.S. and/or other countries.
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Pozvedněte vaše fitness cvičení do nové úrovně s Wii Fit U!
Posilujte si s novými cviky, které používají Wii U GamePad, Wii balanční desku nebo
obojí - nebo se cvičeními která znáte z Wii Fit či Wii Fit Plus.

Just Dance 4 na Wii U povyšuje párty na zcela novou úroveň zábavy s více než
40ti hitparádami nejvýše hodnocenými hity, nejmodernějšími tanečními kreacemi
a nejnovějšími prvky.

Sledujte vaši úroveň denní aktivity s Fitmeterem, který je součástí balení, pořizujte fotky s Wii U GamePadem, abyste zdokumentovali váš pokrok a dokonce můžete cvičit bez televize díky obrazovce na Wii U GamePadu.

Převezměte kontrolu v režimu Puppet Master a měňte choreografii s Wii U GamePadem, zatímco se tanečníci snaží držet krok!

Datum vydání
30.11.2012

Datum vydání
2013

Fitmeter
Noste Fitmeter, který je
součástí balení s sebou
během dne!
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Wii Fit U

Just Dance 4

Žánr: Sportovní/fitness
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1+

Žánr: Taneční/hudební Vydavatel: Ubisoft
Počet hráčů: 1-5

© 2012 Nintendo

© 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft
Entertainment in the U.S. and/or other countries.
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Wii U GamePad změní zážitek z párty úplně každému!
Čtením textu na obrazovce GamePadu vám umožňuje se postavit před své publikum místo sledování televize,
čímž všechny dostanete do párty nálady!

Pilotujte úžasná vozidla, která se mění z automobilů v lodě a nebo letadla ve vzrušujícím závodě!
S novými All-Stars postavami, Wii U-exkluzivními prvky a vzrušujícím
multiplayerovým módem je Sonic & All-Stars Racing Transformed napínavá závodní akce jak pro začátečníky, tak pro zkušené řidiče!

Ať už zpíváte z plných plic, nebo se vlníte do beatů v zadní části místnosti, vše co máte dělat je uvolnit se a vychutnat si hudbu!

Datum vydání
30.11.2012

Datum vydání
Q1 2013
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SiNG PARTY

Sonic & All-Stars Racing Transformed

Žánr: Společenská Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: Bez limitu

Žánr: Závodní Vydavatel: Sega
Počet hráčů: 1-5 (lokální síť), 1-10 (online)

© 2012 Nintendo

© SEGA. SEGA, the SEGA logo, Sonic & All-Stars Racing Transformed and other related game titles, logos, characters and character names appearing in the game are either
registered trademarks or trademarks of SEGA Corporation or have been licensed to SEGA Corporation. All rights reserved.

19

FiFa 13 přichází na Wii U s novým revolučním způsobem hraní tak, že spojuje hráče všech dovedností.
Pomocí Wii U GamePadu budou moci hráči vidět
akci přímo z pohledu z hřiště, přesně zaměřovat při
střelbě na branku, řídit blízké spoluhráče u příležitostí nebo zastavovat protihráče a mnohem více!
Ať už hrajete společně v obývacím pokoji, nebo
soutěžíte online, můžete zažít skvělou hru zcela novým způsobem s Wii U.
Největší hráči v historii NBA a nová generace talentů se střetává na
basketbalovém hřišti!
Jednoduše vytvářejte hry, střídejte hráče a měňte strategii na dotykové obrazovce Wii U GamePad a to vše bez nutností pozastavení hry.
Sledujte kdo válí a kdo hází mizerné střely na koš s novým biometrickým snímačem, který vám ukazuje detailní informace o hráčově náladě, míře unavení a mnohem více.

Datum vydání
30.11.2012

Datum vydání
30.11.2012

NBA 2K13
FIFA 13
Žánr: Sportovní Vydavatel: EA
Počet hráčů: 1-4
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© 2012 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS, and the EA SPORTS logo
are trademarks of Electronic Arts Inc. Official FIFA licensed product.

Žánr: Sportovní Vydavatel: Take Two
Počet hráčů: 1-5 (offline), 1-10 (online)
© 2005-2012 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. All rights reserved. 2K Sports, the 2K Sports logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or
registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The NBA and individual NBA member team identifications used on or in this product are trademarks, copyrights designs
and other forms of intellectual property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams and may not be used, in whole or in part, without the prior written consent of
NBA Properties, Inc. © 2012 NBA
Properties, Inc. All rights reserved. Patents and Patent Pending: www.take2games.com/Legal
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Skylanders Giants™ navazuje na průlomové základy
Skylanders Spyro’s Adventure™ sloučením fyzických a virtuálních říší s inovativní řadou hraček s
"mozkem", které hráči všude mohou magicky přivést k životu ve světě Skylands.

The Wonderful 101
Shromážděte obrovskou armádu hrdinů na obranu Země proti invazi mimozemšťanů
ve hře The Wonderful 101 na Wii U.

Skylanders Giants rozšiřuje dobrodružství na Wii U
tím, že umožní hráči kontrolovat vylepšení jeho postavičky, zdravotní stav a konečnou úroveň v reálném čase na Wii U GamePadu stejně jako řešení zábavných hádanek a mini her, použitím dotykové
obrazovky a pohybových prvků ovladače.

Řešte hádanky a prozkoumejte oblasti, které nejdou vidět na televizi s pomocí Wii U
Gamepadu. Nakreslete různé tvary na dotykové obrazovce, pro sjednocení vašich
následovníků do silných formací jako je obří pěst, meč nebo pistole!

Datum vydání
30.11.2012

The Wonderful 101
Žánr: Akční
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1
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© 2012 Nintendo / PlatinumGames Inc.

Datum vydání
2013

Skylanders Giants
Žánr: Akční/adventura Vydavatel: Activision Publishing, Inc.
Počet hráčů: 1-2
©2012 Activision Publishing, Inc. SKYLANDERS GIANTS is a trademark, and PORTAL OF POWER and ACTIVISION are registered trademarks
of Activision Publishing, Inc. All rights reserved.
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Pouze společnými silami mohou oba zachránit Wasteland, svět naplněný 80 let zapomenutými Disney postavami a atrakcemi zábavního parku.
Vydejte se na nezapomenutelné dobrodružství jako Mickey Mouse
nebo vůbec poprvé jako Oswald the Lucky Rabbit, první hvězda od
Walt Disney!

Léta po bitvě proti Hadímu králi Orochi se objevuje nová
hrozba. Silní hrdinové z oblíbené Tecmo Koei série a
Datum vydání
30.11.2012

zbrusu nové postavy spojí své síly, aby porazili tisíce

Datum vydání
30.11.2012

nepřátel v taktických akčních bitvách.
Připojte se k těmto hrdinům na jejich cestě zpět v čase,
kdy se snaží zachránit padlé bojovníky, vytvořit nové
aliance, získát silné zbraně a vybudovat armády
připravené čelit jejich novému nepříteli!
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Disney Epic Mickey 2: The Power of Two

Warriors Orochi 3 Hyper

Žánr: Akční Vydavatel: Disney
Počet hráčů: 1-2 (offline)

Žánr: Akční Vydavatel: Tecmo Koei
Počet hráčů: 1-2

© Disney

WARRIORS OROCHI and the KOEI logo are registered trademarks of TECMO KOEI GAMES CO., LTD.
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Nikdy nepodceňujte srdce šampióna.
Zažijte nejvyspělejší způsoby útoků, ultimátní komba,
nové battle módy a bojujte v exkluzivních kostýmech
založených na klasických Nintendo sériích. Připravte se
na nový souboj!

Datum vydání
30.11.2012

Znovu zavedený multiplayer představuje nejpokrokovější zbraně.
Vrhněte se proti hladové hordě
nemrtvých nepřátel.

Datum vydání
30.11.2012

Tekken Tag Tournament 2 Wii U Edition
Žánr: Akční Vydavatel: NamcoBandai
Počet hráčů: 1-4
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Odehrávající se v blízké budoucnosti, Call of Duty® Black Ops II
vás žene do vizuální krajiny v epické kampani pro jednoho hráče, obsahující rozvětvený příběh a nelineární mise.

TEKKEN TAG TOURNAMENT™2 & © NAMCO BANDAI GAMES Inc.

Call of Duty: Black Ops II
Žánr: FPS Vydavatel: Activision Publishing, Inc.
Počet hráčů: 1-4 (offl ine), 1-12 (online)
© 2012 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, CALL OF DUTY BLACK OPS and stylized roman numeral II are trademarks of Activision Publishing, Inc.
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Vetřelci jsou dokonalé stroje na zabíjení, noční můra galaxie. Naše jediná
naděje jsou ozbrojené síly. Jste připraveni se přidat ke Colonial Marines?

Osamělý ninja Ryu Hayabusa musí bojovat, aby zvrátil příšernou kletbu v
kampani pro jednoho hráče nabitou osvěžující akcí a neuvěřitelnou podívanou.

17 týdnů po ztrátě kontaktu s Hadley’s Hope, se nový tým Colonial Marines vrací na LV-426. Záchranná mise se mění na boj o přežití, kdy čelíte novým nebezpečím, novým nepřátelům a novému druhu Xenomorphů. A to vše od firmy Gearbox, Aliens™: Colonial Marines je ultimátní
akční/hororová FPS střílečka.

Vybavený zbraněmi a Ninpo útoky exkluzivními pro Wii U, budete potřebovat vytříbené dovednosti a rychlé reakce abyste překonali útoky napadajicích nepřátel. Bojovat můžete i online v kooperativní hře pro dva hráče
nebo v soutěžním módu pro 8 hráčů!
S Ayane, novou hratelnou postavou, novými challenge módy a vylepšenou AI nepřátel tento titul slibuje zatím nejintenzivnější Ninja Gaiden zážitek.

Datum vydání
Q1 2013

Datum vydání
11. ledna 2013

Aliens: Colonial Marines
Žánr: FPS/akčníí Vydavatel: Seega
Počet hráčů: 1 (offl ine)
ine), 1-12
1 12 (on
nline)
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Aliens: Colonial Marines, Alien, Aliens, Alien 3 TM & © 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Twentieth Century Fox, Alien, Aliens, Alien 3 and their
associated logos are registered trademarks or trademarks of Twentieth Century Fox film Corporation. Aliens: Colonial Marines game software, excluding Twentieth Century Fox
elements. © SEGA. SEGA and the SEGA logo are registered trademarks or trademarks of SEGA Corporation.
All rights reserved. © 2012 Gearbox Software, LLC. Gearbox and the Gearbox Software logos are registered trademarks of Gearbox Software, LLC in the U.S. and/or other countries
and used here under license.

NINJA GAIDEN 3: Razor’s Edge
Žánr: Akční Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 (offl ine), 2-8 (online)

© 2012 TECMO KOEI GAMES CO., LTD. Team NINJA. All rights reserved.
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Gothamští nejnebezpečnější kriminálníci mají nový domov Arkham City. Staňte se Temným rytířem a bojujte za spravedlnost v ulicích Gothamu v této obohacené verzi velmi úspěšného hitu.
Ponořte se do světa Batmana ještě více než kdy předtím ozbrojen Wii U Gamepadem s intuitivním pohybovým ovládáním,
hackováním pomocí dotykové obrazovky a mnohem více.

Mass Effect™ 3 Speciální Edice vás vrhne do galaktické války abyste zachránili Zemi
před téměř nezastavitelnými nepřáteli - a to, jak budete vést tuto válku je zcela na
vás.
Použijte Wii U GamePad abyste měli přehled na bojišti, pro vydávání týmových
rozkazů a k rozpoutání devastujících útoků.

Datum vydání
30.11.2012

Datum vydání
30.11.2012

S bonusovým obsahem zahrnujícím další misi, nového člena
posádky, exkluzivní novou zbraň, prodloužený konec a interaktivní záběry do minulosti popisující události z předchozích
dílů. Jste Commander Shepard, jediný, kdo může zachránit
Zemi před vyhlazením.

Batman: Arkham City Armoured Edition
Žánr: Akční/adventura Vydavatel: Warner Bros Games
Počet hráčů: 1
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BATMAN: ARKHAM CITY ARMOURED EDITION © 2012 Warner Bros. Entertainment Inc. All other
trademarks and copyrights are the property of their respective owners. All rights reserved.
BATMAN and all characters, their distinctive likenesses, and related elements are
trademarks of DC Comics © 2012. All Rights Reserved.
WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc.

Mass Effect™ 3 Special Edition
Žánr: Akční RPG Vydavatel: EA
Počet hráčů: 1 (offl ine), 1-4 (online)
© 2012 EA International (Studio and Publishing) Ltd. Mass Effect, the Mass Effect logo, BioWare and the BioWare logo
are trademarks of EA International (Studio and Publishing) Ltd. EA and the EA logo are trademarks of Electronic Arts Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
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Probuzen Koncem Dní, Smrt, nejobávanější z legendárních Čtyř Jezdců se vydává na misi s cílem odvrátit Armagedon.
V amerických koloniích, v plamenech revoluce,
je stvořen assassin - ten, který sehraje rozhodující
roli při zrození národu.

Během cesty Smrt zjišťuje, že existují mnohem
horší věci než je pozemská Apokalypsa a že
starodávná zášť může ohrozit všechna stvoření.

Naplánujte své útoky se smrtící přesností za použití obsáhlé mapy na Wii U GamePadu, poté
si vyberte vaši zbraň na dotykové obrazovce a
zničte nepřátele zdrcujícím útokem.

Staňte se děsivou silou, které se všichni obávají, ale nikdo jí neunikne.
Smrt žije, v Darksiders II.

Vítejte ve zcela nové kapitole Assassin’s Creed®
ságy.

Datum vydání
30.11.2012

Datum vydání
30.11.2012

Darksiders II
Žánr: Akční/adventura
Vydavatel: THQ
Počet hráčů: 1
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© 2012 THQ Inc. All Rights Reserved. All trademarks are the property of their respective owners.

Assassin's Creed® 3
Žánr: Akční/adventura Vydavatel: Ubisoft
Počet hráčů: 1 (offl ine), 2-8 (online)
© 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the
Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
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Králíci se rozhodli převzít milovaný zábavní
park, a chtějí nejlépe využít svůj volný čas tím,
že vtrhnou na všechny atrakce!
Jelikož králíci budou vždycky králíky, uvidíte je
zneužívat jízdy a vyřvávat "bwaaah" v obchodech se suvenýry předtím, než se zastaví v
předražené středozemní restauraci.
Takže ať už je slunný nebo deštivý den, prostě
popadněte svůj Wii U GamePad a využijte
příležitosti se připojit ke králíkům!
Se 125 různými cvičeními, Your Shape® – Fitness
Evolved 2013 přináší obrovskou řadu aktivit. Pokud
chcete posilování, cardio cvičení, tancování nebo
relaxaci, Your Shape obsahuje vše.
Datum vydání
30.11.2012
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Datum vydání
30.11.2012

Your Shape® také přináší spoustu nových online
doplňků, s výzvami, žebříčkem, achievementy a
soutěžení s přáteli, čímž tato hra vytváří nový technologický standart.

Rabbids Land

YOUR SHAPE®: FITNESS EVOLVED 2013

Žánr: Párty hra
Vydavatel: Ubisoft
Počet hráčů: 1-4

Žánr: Fitness
Vydavatel: Ubisoft
Počet hráčů: 1-4

© 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Your Shape Logo, Ubisoft and the
Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

© 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Your Shape Logo, Ubisoft and the
Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.
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Zničte smrtící Nanostray virus záplavou kulek v této střílečce.
Vylepšete zbraně vaší lodi a vyhlaďte okázalé bossy v dechberoucím mikroskopickém světě.

Datum vydání
30.11.2012

Trine 2™: Director's Cut
Žánr: Akční/adventura
Vydavatel: Frozenbyte
Počet hráčů: 1-3
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Datum vydání
30.11.2012

Nano Assault Neo
Žánr: Střílečka Vydavatel: Shin’en Multimedia
Počet hráčů: 1-2
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Od strhujících akčních titulů až po živé společenské hry, sestava
softwarů na Wii U nabízí radost, kterou si každý užije.

Již brzy vyjde
Wii U je zpětně kompatibilní - můžete si tak zahrát téměř
všechny hry, které máte!
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Wii doplňky

Wii U GamePad

Wii U je zpětně kompatibilní - takže můžete i nadále používat ovladače

Wii U GamePad je nový ovladač výhradně pro Wii U, který odstraňuje tradiční bariéry mezi hrami, hráči a televizí vytvořením druhého okna
do světa videoher.

a příslušenství, jako jsou Wii Remote Plus (a Wii Remote) ovladače, Nunchuk
ovladače a Wii Balance Board.

Pohybové ovládání
Vestavěný akcelerometr
a gyroskop umožňují intuitivní
pohybové ovládání.

Please note: excludes some Wii software and accessories.

Může být použito s:
Wii U konzolí
Wii konzolí

Kamera
Může být použita ve hrách a také
pro video chat mezi Wii U konzolemi.

Wii Balance Board™

Levá/Pravá páčka
Kromě toho, že můžete
páčkami pohybovat
ve všech směrech,
můžete je také
zmáčknout a používat
je jako tlačítka.

Wii Speak™

15,7 cm úhlopříčka
dotykové obrazovky

Wii Classic Controller Pro
Wii Sensor Bar

NFC touchpoint
Z některých předmětů
jako jsou speciální karty
je možné načítat data
nebo na ně nahrávat za
použití near-field communication technologie
zabudované do Wii U
GamePadu.

Wii Wheel™
Wii Remote™ Plus +
Jacket + Wrist Strap

Nunchuk™

Wii Zapper™
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Reproduktory

Mikrofon

Home-Button
Pokud stisknete Home-Button během hraní hry,
můžete si vybrat z velké škály Wii U aplikací, aniž
byste museli opustit vaši hru.

TV Control tlačítko
Zapne TV Remote aplikaci, kterou
můžete použít k ovládání vaší televize.
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Co najdete v balení?

Basic Pack

8 GB

interní flash
pamět*
konzole Wii U

Premium Pack

Wii U™ GamePad

konzole Wii U™

Wii U GamePad
AC Adaptér

Wii U
AC Adaptér

HDMI™ kabel
(1,5m)

ZombiU Premium Pack LIMITOVANÁ EDICE

32 GB

Wii U™ GamePad
hra Nintendo Land

interní flash
pamět*
konzole Wii U

32 GB
interní flash
paměť*
konzole Wii U

konzole Wii U™

Sensor Bar
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Wii U GamePad
AC Adaptér

Wii U
AC Adaptér

HDMI™ kabel
(1,5m)

Wii U GamePad
nabíjecí kolébka

konzole Wii U™

Wii U GamePad
stojan

stojan na konzoli
Wii U

* Část interní paměti je rezervována pro systémová data.

Sensor Bar

Wii U GamePad
AC Adaptér

Wii U
AC Adaptér

Wii U™ GamePad

HDMI™ kabel
(1,5m)

Wii U GamePad
nabíjecí kolébka

Wii U Pro ovladač

Wii U GamePad
stojan

hra ZombiU

stojan na konzoli
Wii U
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Wii U je zpětně kompatibilní – můžete si tak zahrát téměř všechny hry pro Wii
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Wii U je zpětně kompatibilní – můžete si tak zahrát téměř všechny hry pro Wii
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