Wii U™ GamePad
2

Wii U™ Pro Controller
3

Co je Wii U?
Herní konzole Wii U od firmy Nintendo představuje revoluci ve způsobu, jakým se hrají videohry. Konzole nabízí HD grafiku a fantastický Wii U GamePad,
s nímž můžete hrát perfektní hry určené pouze pro systém Wii U.

Co je Wii U Gamepad?

Pouze na Wii U můžete hrát tituly od Nintenda
v ohromujícím HD rozlišení.
Konzoli spojíte s televizí pomocí dodávaného HDMI kabelu. Pak už hraní her v rozlišení 1080p nic nestojí v cestě. Je to vůbec poprvé, co konzole od Nintenda něco takového umožňuje,

Hraní bez televize

K ovládání Wii U je určen speciální GamePad, který vám nabídne

nový druh nejen herních zážitků.

HD grafika

Podívejte se na hru z různých pohledů

Wii U vám umožňuje hrát i v případě, že televizi
používá někdo jiný.
Některé tituly podporují hraní na displeji Wii U GamePadu, nemusíte při nich tedy používat televizi. Anebo můžete sledovat televizi a zároveň přitom hrát na GamePadu.

Pomozte kamarádům nebo je poškádlete při společném hraní

4

Na GamePadu se zobrazují další herní informace
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Zažijte klasické Nintendo momenty!
Díky amiibo figurkám si budete moci zdarma stáhnout demoverze 8 a 16-bitových Nintendo her včetně legend jako je Mario World, F-ZERO, The Legend of
Zelda a mnoha dalších!

Co amiibo figurky vlastně umí?
Získejte nový vzhled!

Přiložením amiibo figurek na NFC plošku vašeho Wii U GamePadu během hraní kompatibilních titulů můžete odkrýt nové herní prvky! Různé amiibo figurky totiž dokážou
zpřístupnit řadu rozličných funkcí v závislosti na tom, jakou hru zrovna hrajete. Můžete
tak odemknout nové módy, zbraně či kosmetické prvky, anebo dokonce udělat z vaší
amiibo figurky svého dokonalého herního
parťáka – no a nebo hrůzu nahánějícího
nepřítele!

V některých hrách můžete dokonce pomocí amiibo figurek změnit vzhled
herních postaviček a rozšířit své možnosti úprav jejich vzhledu speciálními tematickými kostýmy.
Ve hře Mario Kart 8 amiibo figurky zpřístupní nové tematické závodní
kombinézy pro vaše Mii, zatímco třeba ve Splatoon vám amiibo výzvy
umožní vyšňořit vašeho Inklinga unikátními oblečky a dokonce i vzhledem některých zbraní.

amiibo
bilní také
je kompati
i z rodiny
se zařízením 3DS*!
o
d
n
Ninte
*Pro použití u Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL
*P
a Nintendo 2DS je zapotřebí zvlášť prodávané
Nintendo 3DS NFC Reader/Writer příslušenství
(v prodeji od 2. října 2015).
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© 2014 Nintendo Co., Ltd. Trademarks are property of their respective owners. amiibo is a trademark of Nintendo.

Vytrénujte si mocného bojovníka!
V některých hrách je možné trénovat vaše amiibo figurky během hraní a postupně si je tak
vycvičit v unikátní bojovníky!
V Super Smash Bros. pro Nintendo 3DS a Wii U se amiibo figurky mohou stát vašimi nejsilnějšími spojenci – nebo těmi nejdrsnějšími soupeři. S amiibem můžete buď bojovat v kooperaci nebo hrát proti němu. Čím více bude bojovat, tím silnějším se stane a dokonce se bude
od nepřátel učit bojové taktiky.

Odemkněte nové možnosti!
Vaše amiibo figurky vám mohou také zpřístupnit další herní obsah! V kompatibilních titulech tak na vás čekají extra předměty, zbraně a mnoho dalšího.
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Je na čase
vymalovat!
Zmaluj nebo budeš zmalován! Zmalujte bojiště ve zcela
novém pojetí akčních stříleček jménem Splatoon, exklusivním titulu pro konzoli Wii U. Postavte se soupeřům
z celého světa v napínavých bitvách 4 na 4, kde je dobrá
taktika stejně důležitá jako přesná muška.

Datum vydán
V prodeji

í

Vytvoře si svého vlastního Inklinga, unikátní stvoření se
schopností měnit podobu z člověka na oliheň. V lidské
formě umí Inklingové běhat, skákat a střílet, zatímco
jako olihně umí rychle proplouvat inkoustem barvy
svého týmu.

Využijte těchto schopností, dostaňte se po zdech
obarvených vaším týmem na jinak nedostupná místa
a překvapte nic netušící protivníky, nebo si vymyslete
vlastní zákeřné strategie!
Pusťte se do online zápasů a užijte si nefalšovanou
zábavu v herním režimu Turf War, ve kterém je vašim
cílem přebarvit barvou vašeho týmu co největší území
a zabránit v tom samém týmu protivníka! Ty nejzuřivější
boje pak zažijete v hodnocených bitvách.
Běhejte, plavte, cákejte barvu na všechny strany
a hlavně se bavte!

Splatoon™
Žánr: akční, střílečka Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-2 (offline), 1-8 (online)
Podpora amiibo: Ano
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© 2015 Nintendo

*Vyžaduje internetové připojení. Je nutné zaregistrovat si Nintendo Network ID a přijmout podmínky jeho používání.
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Kupte si
Mario Kart 8 s Wii U!

Svět se vám převrátí
vzhůru nohama!
Antigravitační mód vám umožní závodit na skvěle postavených závodních tratích hlavou dolů. Soupeřit můžete s kamarády v jedné místnosti,
anebo klidně s protinožci z Austrálie po internetu!
Čeká vás 32 nových i klasických tratí, vzrušující antigravitační závodění,
sdílení těch nejlepších okamžiků závodů přes Mario Kart TV a spousta dalšího. Mario Kart 8 je pro všechny bez rozdílu věku! Při společném hraní
můžete hrát se čtyřmi lidmi na jedné televizi s pomocí všech možných
ovladačů. Přes internet lze závodit až s dvanácti hráči!*
*Pro internetové hraní je zapotřebí širokopásmového připojení k internetu

Vytáhněte se před celým světem!
Datum vydán
V prodeji

Služba Mario Kart TV je pro všechny, kteří to se závoděním myslí vážně. Zde sdílíte pro
celý svět vaše nejlepší časy anebo tvrdé porážky. Přesné řezání zatáček anebo komediální karamboly lze sestříhat s pomocí jednoduchých nástrojů . Video můžete nahrát
i na YouTube* nebo Miiverse.

í

*Vyžaduje účet u firmy Google

Mario Kart 8™
Žánr: závodní
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4 (místní hra), 1-12 (online)
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© 2014 Nintendo
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Tenhle Mario nikdy nekončí!

Každý ji může hrát,
každý může tvořit!
S prakticky nekonečným počtem úrovní představuje hra Super Mario Maker takřka
bezmeznou porci Mario zábavy pro každého! Popusťte uzdu své fantazii, zahrajte si
na herního vývojáře a ukažte, co z vašich nápadů vznikne v intuitivním editoru úrovní.
Připojte se na internet* a stáhněte si úrovně vytvořené ostatními hráči ze všech koutů
světa, no a nebo se podělte o své vlastní výtvory, aby si mohli všichni fanoušci Maria vaše
návrhy vyzkoušet! Objevte nespočet překvapivých, obtížných i zábavných úrovní a nebo
dokonce upravujte tvorbu ostatních hráčů přidáváním svých vlastních jedinečných
nápadů, abyste tak vytvořili něco zcela nového a originálního!
*Vyžaduje internetové připojení. Je nutné zaregistrovat si Nintendo Network ID a přijmout podmínky jeho používání.

Datum vydán
V prodeji

Taktéž vyšlo!

í

Super Mario Maker
Žánr: plošinovka
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1
Podpora amiibo: Ano
© 2014 Nintendo

13

Největší bitka v dějinách Nintenda!

Mario je zpět v HD!
Ve hře New Super Mario Bros. U se k postavám Mario, Luigi
a Toad přidá nový hrdina - vy! Běhejte, skákejte a dupejte se svým
Miičkem stejně jako Mario! Herní mapa je rozlehlá a skrývá mnohá tajemství. Přeměňte se na létající mariovskou veverku, se kterou proplachtíte skrz úrovně! Budete také skákat po zdech anebo se přidržíte Balloon Baby Yoshiho a poplujete vzduchem jako
elegán. V dobrodružství navíc můžete pokračovat, i když je televize využívána někým jiným. Stačí přepnout hru na obrazovku
Wii U GamePadu!

Datum vydán
V prodeji

í

Slavná jména z nejoblíbenějších Nintendo sérií společně s hostujícími postavami přicházejí v neuvěřitelné a velkolepé akční HD bojovce, aby si
dali navzájem do čumáku!
Veteráni bojových arén jako je Mario, Link, Donkey Kong nebo Sonic se
vrací do bitvy společně po boku nových vyzyvatelů jako je Villager, PACMAN, Mega Man a další. Soupisku bojovníku si pak můžete rozšířit o další jména jako je Ryu, Mewtwo nebo Roy ve formě dodatečného obsahu!

Datum vydán
V prodeji

í

h Bros.
Super Smas i pro
je dostupné S!
Nintendo 3D
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New Super Mario Bros.™ U

Super Smash Bros. ™ for Wii U

Žánr: skákačka
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-5

Žánr: akční, bojovka Vydavatel: Nintendo Počet hráčů: 1-8 (offline), 1-4 (online)
Podpora amiibo: Ano

© 2012 Nintendo

© 2014 Nintendo
Original Game: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
Characters: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. /
INTELLIGENT SYSTEMS / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Games Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC.
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Pomozte Kirbymu
vrátit barvy do Země snů!
Objevte báječný svět jílu v této barvité dobrodružné plošinovce. Pomocí dotykového displeje na Wii U GamePadu malujte duhová lana pro
Kirbyho, po kterých se může kutálet nebo ho
ochrání před nepřáteli. Využijte každé ze svých
unikátních schopností k nalezení spousty sběratelských předmětů a pomozte Kirbyho světu
navrátit jeho zářivé barvy!

Objevte překrásný vlněný svět

Datum vydán
V prodeji
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Yoshi’s Woolly World vlněná plošinovka, překypující barvami a vzory, které nenajdete pouze na konzoli Wii U. Prozkoumejte svět s Yoshim, který je tentokrát celý upletený z vlny! Využijte všech Yoshiho dobře známých schopností, odhalte nejrůznější tajemství a vystopujte sběratelské předměty. Rozpleťte stěny Yoshiho jazykem,
házením klubíček si vytvořte nové plošinky a dostaňte se do míst, která se jinak zdála nedostupná.

í

Datum vydán
V prodeji

í

Yoshi’s™ Woolly World

Kirby™ and the Rainbow Paintbrush

Žánr: plošinovka
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-2
Podpora amiibo: Ano

Žánr: plošinovka
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4
Podpora amiibo: Ano

© 2014 Nintendo Co., Ltd./Good-Feel

© 2014 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo.
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Zvířátka na party!
Hrajte s amiibo figurkami vašich oblíbených postaviček z Animal Crossing
v nové párty hře jménem Animal Crossing: amiibo Festival, ve které zvířata závodí na herní ploše, kde se události mění podle ročních období stejně, jako je
tomu v ostatních hrách Animal Crossing série. Animal Crossing: amiibo Festival obsahuje také řadu miniher, které můžete hrát za pomoci svých Animal
Crossing amiibo karet.

Mario Tennis podává na Wii U
Vyberte si ze široké škály úderů a rozviňte svou tenisovou strategii ve hře Mario Tennis: Ultra Smash. Předveďte své tenisové
schopnosti při hře proti rodině, přátelům či počítačem ovládaným soupeřům při hře jeden na jednoho či dva na dva!
Zažijte zcela nový druh Mario Tennisu, ve kterém můžete vrátit i opravdu vysoké míče buďto pomocí nového
jump shotu nebo seberte Mega Mushroom v Mega bitvách a vyrosťte do obřích rozměrů. Otočte zápas ve svůj
prospěch za pomoci odpalování vysokých míčů a dalších nových úderů.

HERNÍ PRVKY
• Zažijte svět herní série Animal Crossing v podobě zábavné deskové
hry, která se mění v závislosti na ročním období a sezónních akcích.
Datum vydán
Zima 2015

í

• Hrajte s vašimi oblíbenými obyvateli Animal Crossing včetně Isabelle,
Toma Nooka a dalších!

í
Datum vydán
20/11/2015

• Vezměte své amiibo na party, hrajte se svými přáteli, sbírejte Happy Pointy, uložte si je do své amiibo figurky a vylepšete s nimi svou vlastní
hru.

HERNÍ PRVKY
• Zahrajte si na kurtu za své oblíbence z Mushroom Kingdom
• Hrajte proti přátelům a rodině v zápasech jeden na jednoho i dva na dva

• Použijte Animal Crossing amiibo karty a zpřístupněte si zábavné minihry.

• Ovládejte každý pohyb své postavy na kurtu, zvolte přesné načasování a správné údery, abyste přehráli svého
soupeře

Balíček obsahuje
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Animal Crossing™: amiibo Festival

Mario Tennis Ultra Smash

• Využijte novou techniku výskoku a vracejte soupeři míčky způsobem, jaký svět ještě neviděl

Žánr: desková hra, párty
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4
Podpora amiibo: Ano

Žánr: sport
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4

• V Mega bitvách seberte Mega Mushroom a získejte doslova velkou výhodu nad svým oponentem

© 2014 Nintendo Co., Ltd.

© 2014 Nintendo Co., Ltd.
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Čtyři hráči +
tři dimenze =

nekonečná
legrace!
Rozjeď party až v pěti hráčích
a klidně pozvi i své amiibo!
Házejte kostkou, pohybujte se po hracím plánu
a soupeřte s rodinou i přáteli ve více jak 70 zábavných
minihrách, ve kterých vám k postupu pomůže taktika,
technika i trocha té zábavné podlosti. S tolika různými
způsoby hraní tahle párty nemusí nikdy skončit!
Datum vydán
V prodeji
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í

Společně s Mariem, Luigim a jejich
kamarády se v Super Mario 3D World vypravíte na záchrannou misi!
Bowser totiž unesl princeznu
království Sprixie (pro změnu)
a jedině Mariova parta zvládne
projít všechny úrovně
a princeznu osvobodit!

Datum vydán
V prodeji

í

Mario Party™ 10

Super Mario™ 3D World

Žánr: párty
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-5
Podpora amiibo: Ano

Žánr: akční skákačka
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4

© 2014 Nintendo Co., Ltd.

© 2013 Nintendo

Dobrodružství budou napínavá, zábavná i akční! Mario umí
díky novému bonusu lézt po stěnách jako kočka. K dispozici je lokální multiplayer pro čtyři osoby a GamePad slouží jako ovladač, který nic
jiného nenahradí. Skvělá nová zábava
Super Mario 3D World vychází exklusivně pro Wii U.
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Houba jde do světa!
Kapitán Toad není proslavený svojí odvahou.
Vlastně o něm někteří tvrdí, že se občas chová
zbaběle. V Treasure Tracker se však vydává
na své první samostatné dobrodružství pro Wii
U. Společně s Toadem budete skákat skrz nepřeberné množství úrovní a řešit kopy hádanek. S pomoci GamePadu pro Wii U se můžete
rozhlédnout kolem sebe a najít cestu, která Toada zavede do bezpečí.

Malé potvůrky, velké dobrodružství!
Ztroskotali jste na nepřátelské planetě? Nezoufejte! Přežití vám v Pikmin 3
zajistí armáda malých stvoření, která vás budou podle vašich povelů
ochraňovat! V jedinečném prolnutí akční a strategické hry budete bojovat
s nezvyklými příšerami. Zbrusu novou jednotku pikmina kameňáka použijete pro rozbíjení extra silných brnění nepřátel. Těšte se i na okřídleného
pikmina, který vám pomůže v soubojích s létajícími oponenty.

Kapitán je vybaven pouze šátkem, baťohem
a velikou čelovkou. Musí najít skryté diamanty,
mince, bonusy a nakonec sebrat i zlatou hvězdu, která čeká na konci každé úrovně.

Datum vydán
V prodeji
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í

Datum vydán
V prodeji

í

Captain Toad™: Treasure Tracker

Pikmin™ 3

Žánr: logická skákačka
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1

Žánr: strategická adventura
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-2

© 2014 Nintendo

© 2013 Nintendo
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SDÍLEJTE SVÉ TANEČNÍ NADÁNÍ
Vítejte ve světě Just Dance 2016 a jeho zbrusu nového způsobu hraní! Potřebujete k němu pouze svůj chytrý telefon a aplikaci Just Dance Controller, abyste si zahráli Just Dance 2016 na Wii U bez jakéhokoliv dodatečného příslušenství! Nic vám tak nebude bránit zavlnit
se sám nebo s kamarády a rodinou do rytmu populárních songů jako
je “All About That Bass” od Meghan Trainor. Letos se také můžete seznámit se službou Just Dance Unlimited, která vám poskytne neomezený přístup k více jak 150 největším hitům a exklusivním skladbám z Just Dance série! V novém módu Showtime pak můžete
vytvořit vlastní hudební video, a sdílet se svými přáteli! Exklusivně
na konzoli Wii U navíc může pátý hráč v módu Party Master fungovat
jako DJ a vybírat tak nejen písničky, ale dokonce i jednotlivé taneční
pohyby!

Datum vydán
V prodeji

í

Skylands jsou až po uši v problémech! Kaos totiž vypustil svoji doposud nejďábelštější zbraň jménem Stanice zkázy ultimátní zkázostrukce. A zatímco Skylands se nachází na pokraji kolabsu, situaci
může zachránit jedině speciální tým zvaný SuperChargers, povolaný aby
pilotoval nezastavitelnou flotilu neuvěřitelných vozidel. Společně se SuperChargery se tak vydáte na epickou výpravu po zemi, vodě nebo dokonce skrz oblaka, abyste zastavili Kaose a zachránili Skylands!

Datum vydán
V prodeji

Just Dance® 2016
Žánr: taneční, hudební
Vydavatel: Ubisoft Počet hráčů: 1-6
Podpora amiibo: Ne
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PŘIVEĎTE ZLO K ŠÍLENSTVÍ!

© 2015 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Just Dance, Ubisoft and the Ubisoft logo
are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

í

Skylanders® SuperChargers
Žánr: akční dobrodružství Vydavatel: Activision
Počet hráčů: 1-2 (offline), 2-4 (online)

© 2015 Activision Publishing, Inc. SKYLANDERS, SKYLANDERS SUPERCHARGERS and ACTIVISION are trademarks of Activision Publishing, Inc. All
other trademarks and trade names are the property of their respective owners.
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Kdo nám zmrazil banány?!
Pošlete nepřátelské Snowmady k ledu s pomocí Donkey Konga, Diddy,
Dixie a Cranky Konga. Společně prožijete napínavou akční jízdu, kterou je
série Donkey Kong Country vyhlášená!

Datum vydán
V prodeji

í

Donkey Kong Country™: Tropical Freeze
Žánr: akční skákačka
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-2

26

© 2013 Nintendo
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Fit Meter
Noste s sebou Fit Meter
během dne a neustále
měřte svou aktivitu!

Probuďte svého vnitřního Picassa!

Pozvedněte vaše ﬁtness cvičení
na novou úroveň s Wii Fit U!

S pomocí Wii U GamePadu a stylusu se naučíte vytvářet umělecká
díla. Ve hře najdete velkou zásobu různých pastelek, štětců, uhlů,
voskovek a barev, které se chovají stejně jako ve skutečnosti. Dohromady s dalšími nástroji jde o jedinečnou výtvarnou zkušenost.
Jakmile je obraz dokončen, můžete si ho uložit nebo okamžitě sdílet v Miiverse!

Posilujte své tělo s novými cviky, které používají Wii U GamePad, Wii Balance Board nebo obojí.
Můžete také zařadit cvičení, která již znáte z Wii Fit
či Wii Fit Plus.
Sledujte vaší denní aktivitu s Wii U Fit Meter, který
je součástí balení. Cvičit můžete i bez televize díky
obrazovce na Wii U GamePadu.

Datum vydán
V prodeji
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Datum vydán
V prodeji

í

í

Art Academy™ Atelier

Wii Fit™ U

Žánr: vzdělávací
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1

Žánr: fitness
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-2

© 2014 Nintendo

© 2013 Nintendo
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Ať žijí kostky!
Síla je v číslech!

Vžijte se do role policisty v utajení, Chase McCaina, jehož cílem je ukončit
vlnu zločinu a poslat ďábelského Rexe Furyho tam kam patří - za mříže!

Invaze mimozemšťanů je tu! Jedinou možností, jak se s vetřelci Geathjerky vypořádat je početní převaha. Čím víc hrdinů naverbujete, tím silnější
budou vaše útoky. Své parťáky budete s GamePadem pro Wii U skládat
do neuvěřitelných formací a odrážet s nimi útoky, překonávat překážky
a ničit nepřátele tvrdými údery!

Staré známé heslo zní: Hlavně nenápadně! McCain ví jak na to. Dokáže se
převléci za hasiče, stavbaře nebo dokonce za zloděje a dokonce použít jejich schopnosti k vyřešení hádanek. Prozkoumejte obrovské město založené na humoru LEGO série, pestrých postavách a nepřeberném množství akce!

Večírek na Wii U začíná!

Ťukity ťukity ťuk!

Wii Party U využívá možností ovladačů Wii U a Wii Remote pro zbrusu
novou párty zábavu. Najdete zde staré dobré hry s kostkami i novinky
určené speciálně pro Wii U GamePad. Dohromady na vás čeká osmdesát miniher!

Wario a parta z Diamond City se vrací v souboru šestnácti nových her, které vám předvedou všestrannost a unikátnost Wii U ve všech směrech! Až
pět hráčů si může podávat ovladač Wii U a soutěžit spolu na hřištích, která jsou plné Wariových šílených nápadů.

Datum vydán
V prodeji
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í

Datum vydán
V prodeji

í

Datum vydán
V prodeji

í

Datum vydán
V prodeji

í

The Wonderful 101™

LEGO® CITY Undercover

Game & Wario™

Wii Party™ U

Žánr: akční
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-5

Žánr: akční dobrodružství
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1
LEGO® CITY Undercover software ©2013 TT Games Publishing Ltd.
LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group
©2013 The LEGO Group. All rights reserved.

Žánr: společenská hra
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-5

Žánr: společenská hra
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4

© 2013 Nintendo

© 2013 Nintendo

© 2013 Nintendo / PlatinumGames Inc.
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Zábavní park jako žádný jiný
Projděte si rozlehlý park, do kterého přijely Nintendo atrakce a navštivte
celkem dvanáct stánků, které jsou inspirovány oblíbenými značkami této
společnosti! Zahrát si můžete sami anebo společně s kamarády. Jde o zábavnou, unikátní a parádní podívanou, jakou najdete jen v Nintendo Land!

Na stupních vítězů
Wii Sports Club představuje nový způsob, jak si užít všechny vaše oblíbené
sporty na Wii. K dispozici jsou nové šampionáty, módy a možnosti, které
jsou pouze na Wii U. Užijete si propracovanější zábavu, internetový multiplayer a získáte šanci vstoupit do klubů. A to vše v rámci vašich oblíbených
sportovních disciplín!

Datum vydán
V prodeji
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í

Datum vydán
V prodeji

* Potřeba širokopásmového internetu
k online multiplayeru

Tým Star Fox vyráží na nové dobrodružství pro Wii U

í

Použijte televizní obrazovku k pilotování vašeho Arwingu, zatímco váš Wii U GamePad vám zprostředkuje pohled z kokpitu pro přesné zaměření a sestřelení vašich nepřátel! Dva zcela odlišné úhly
pohledu umožňují zobrazit na televizi v jiných hrách stejného žánru doposud nevídané záběry, což
dělá z nového All-range módu intenzivní a zcela originální zážitek.

í
Datum vydán
20/11/2015

Stíhačky Arwing, které Fox a jeho parťáci pilotují, se mohou tentokráte navíc proměnit na pozemní
roboty jménem Walker, zcela nová vznášedla s označením Gyrowing a dokonce i starý dobrý tank
Landmaster!

Nintendo Land™

Wii Sports™ Club

StarFox™ Zero

Žánr: společenská hra
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-5

Žánr: sportovní
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-4

Žánr: střílečka Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-2

© 2012 Nintendo

© 2013 Nintendo

© 2015 Nintendo

33

Prozkoumejte exotický svět a zachraňte lidstvo

Hrdinové Hyrule
vyrážejí do bitvy!

Bojujte o přežití zatímco budete prozkoumávat rozlehlé regiony neznámé planety, kde žádné místoc není nedostupné díky ozbrojeným
mechům nazývaným Skellové. Přizpůsobte si smrtící sady ofenzivních
i defenzivních schopností nazývaných Arts a zaútočte na své nepřátele
z různých směrů za pomoci zbraní na blízko, na dálku a taktického myšlení. Jen tak dokážete z bojů vyváznout se zdravou kůží.

Link, Zelda a další známé tváře ze série
The Legend of Zelda bojují s legiemi nepřátel ve velkolepém stylu her Dynasty
Warriors. Při epické výpravě s oblíbenými
hrdiny proti nejsilnějším nepřátelům
v historii Zeldy musíte postupovat takticky a najít nejlepší postup, jak království
Hyrule osvobodit!

Herní prvky
• Objevte rozlehlý svět plný neznámých stvoření nejrůznějších velikostí
í
Datum vydán
04/12/2015

• Zcela nový příběh o galaktické válce mezi mimozemšťany a zbytkem lidské rasy
• Použijte Arts ke strategické likvidaci nepřátel

Datum vydán
V prodeji

í

• Ovládejte gigantického mecha a dostaňte se s jeho pomocí na jinak nedostupná místa
• Spojte se s kamarády v online* bitvách s extra silnými bossy a sdílejte s nimi informace o předmětech, úkolech nebo nepřátelích
• Avatary jiných hráčů můžete použít jako spolubojovníky ve hře pro jednoho hráče
*Vyžaduje internetové připojení. Je nutné zaregistrovat si Nintendo Network ID a přijmout podmínky jeho používání.

Xenoblade Chronicles X
Žánr: dobrodružství, RPG
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 (offline), 1-4 (online)
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© 2010-2015 Nintendo Co., Ltd. / MONOLITHSOFT

Hyrule Warriors™
Žánr: akční
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1-2
© Nintendo © KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.
The KT logo is a registered trademark of KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD.
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Tuhle čarodějnici jen tak neupálíte!
V pokračování skvěle hodnocené akční bojovky Bayonetta zažijete návrat stejnojmenné čarodějnice. Bayonetta 2 přináší nádherné animace, epické bitvy, bosse přesahující hranice vaší
představivosti a spoustu bláznivé zábavy!
Jak celý příběh Bayonetty vlastně začal si můžete připomenout
v novém vydání původní hry upraveném speciálně pro konzoli
Wii U, které přináší nové kostýmy, ovládání a možnost zahrát si
bez televize pouze na Wii U GamePadu.

í
Datum vydán
V prodeji

Bayonetta 2 vychází
ve dvou verzích:
solus a speciální edice!

Jako jeden ze tří zcela odlišných hrdinů s vlastním příběhem se vydáváte do prokleté
turistické lokality jménem Mount Hikami. Použijte Wii U GamePad jako kameru, se
kterou budete prozkoumávat své okolí, zatímco vás bude stále více pohlcovat atmosféra nadpřirozena okolo vás, nebo jí použijte k odhánění nepřátelských duší během
rychlých závanů děsivé akce.

Datum vydán
V prodeji

Žánr: akční bojovka
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 (Bayonetta), 1-2 (Bayonetta 2)

Bayonetta je součástí speciální edice
Bayonetta 2 na Nintendo eShop.

Strachy vám bude běhat mráz po zádech, až budete prozkoumávat temná a dlouho
opuštěná místa, ve kterých budete vyhánět zlomocné duchy za pomoci speciální
kamery a odhalte záhadu, která přesahuje hranice našeho světa.

Zkušební verze je k dispozici zdarma!

Bayonetta™ & Bayonetta™ 2
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Nakoukněte do hlubin a spatřete strach...

©SEGA Published by Nintendo
© 2014 Nintendo © SEGA

í

Project Zero™: Maiden of Black Water
Žánr: dobrodružství
Vydavatel: Nintendo Počet hráčů: 1
Podpora amiibo: Ne
© 2014-2015 Nintendo Co., Ltd. / KOEI TECMO GAMES CO., LTD
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My o ďáblu...
Od legendárního herního návrháře Tomonobu Itagakiho přichází Devil’s
Third, přehnaně akční střílečka z pohledu třetí osoby, která v sobě kombinuje moderní vojenskou výzbroj, extrémní souboje s meči a boj nablízko. Vydejte se na válečnou stezku sami v obrovské příběhové kampani, nebo
vytvořte klan s ostatními hráči a pusťte se do bojů ve strhujícím a strategicky
pojatém online multiplayeru*.
*Vyžaduje internetové připojení. Je nutné zaregistrovat si Nintendo Network ID a přijmout podmínky jeho používání.

V Nintendo eShopu objevíte nový software pro Wii U nebo si můžete prohlížet videa, hledat informace o nových hrách, hodnotit, zkoušet ukázky nových her a mnoho dalšího.

Obchod

Sdílejte svá hodnocení

V Nintendo eShopu najdete řadu her a aplikací vytvořených speciálně
pro Wii U, například digitální verze her, které se prodávají v obchodech
a spoustu dalšího.

Zjistěte, co si myslí jiní uživatelé podle uživatelských recenzí a žebříčků prodejnosti.

Videa
Podívejte se na videa z vydaných nebo připravovaných her pro Wii U. Ke sledování můžete použít jak televizní obrazovku, tak Wii U GamePad.
Objevujte
Datum vydán
V prodeji

Zdarma dostupné hratelné ukázky her Vám dovolí najít takové hry
nebo aplikace, které vás budou nejvíc zajímat.

í

Hledání softwaru
Hry jednoduše najdete po zadání uživatelského hodnocení, klíčových
slov nebo žánru.

Devil’s Third
Žánr: akční, střílečka
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 (offline), 1-16 (online)
Podpora amiibo: Ne
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© 2014 Valhalla Game Studios Co., Ltd. / Nintendo

*Broadband internet connection required. The registration of Nintendo Network ID and
acceptance of the Nintendo Network Agreement and Privacy Policy are required.
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Jak nakupovat na Nintendo eShopu

How to add funds

Nakupování na Nintendo eShopu je jednoduché, ať už nakupujete přímo anebo využíváte kód zakoupený v kamenném obchodě či na jiném internetovém
portálu.

Přidání financí k vašemu účtu na Nintendo eShopu nemůže být jednodušší!
Platební karta
Zadejte údaje z vaší platební karty a uložte si je pro příští použití.
Na obranu proti zneužití musíte při
každém dalším doplnění financí, zadat heslo.

Přímý nákup
Našli jste během prohlížení obchodu něco, co
se vám líbí? Stačí zvolit možnost „Proceed to
Purchase Screen“. Pakliže nemáte na svém
účtu dostatek financí, vyzve vás systém k jejich doplnění. K tomu můžete využít vaší platební kartu.

Čerstvé klasiky!
Hádankový ráj!

Navštivte dobu starých klasických her pro konzoli NES ve dvou kompilacích, které sdružují dohromady ty největší hity své doby. Remixy jsou dostupné pouze na Nintendo eShopu pro Wii U.

Čeká na vás přes 250 staveb, ve kterých musíte posunováním bloků vytvářet cesty a schody, abyste se dostali na jejich vrchol.

Kódy pro stáhnutí
U některých prodejců si můžete zakoupit kód pro konkrétní hru. Jeho vyplnění na Nintendo eShopu pak danou hru aktivuje a vy si jí můžete stáhnout.

Stahování hry
Nyní jste připraveni ke stáhnutí hry! Software
se stáhne a nainstaluje na pozadí, takže klidně
můžete hrát jiné hry. Stahování bude probíhat
i při vypnutí konzole, takže nemusíte mít Wii
U neustále zapnuté.
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Datum vydání
V prodeji

Datum vydání
V prodeji

Pullblox™ World

NES™ Remix / NES™ Remix 2

Žánr: logická skákačka
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1

Žánr: skákačka
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1 (NEStm Remix), 1-2 (NEStm Remix 2)

© 2014 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS

© 2014 Nintendo
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Zazpívejte si nahlas
Rozjeďte pořádnou karaoke party ve hře Wii Karaoke U by JOYSOUND
a užijte si unikátní zážitek v pohodlí vašeho domova.

Vybudujte si své vlastní dobrodružství s nekonečnými možnostmi! Prozkoumejte rozlehlý fantasy svět, jeho vznášející se ostrovy i nejtemnější
hlubiny. Veďte válku proti stovkám rozličných nepřátel a gigantickým
bossům za pomoci výzbroje, kterou si sami vyrobíte. Vybudujte úžasné
stavby a příbytky za pomoci intuitivního dotykového rozhraní a sdílejte
svá dobrodružství s přáteli v online* nebo split-screen multiplayeru.

Upusťte páru!
SteamWorld Heist je hra plná vesmírných dobrodružství a strategických
přestřelek. Coby kapitán Piper budete verbovat rag-tag roboty a prozkoumávat pustiny zničeného světa. Sem tam se dokonce budete muset
nalodit na nepřátelskou vesmírnou loď a svádět unikátní tahové bitvy, jejichž výsledek záleží čistě na vašich vlastních schopnostech!

Datum vydání
Již brzy
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Kopejte! Bojujte! Zkoumejte! Stavte a...
Dotkněte se!

Závoďte za budoucnost
FAST Racing Neo je futuristická závodní hra. Zvolte si své oblíbené vozidlo s antigravitačním pohonem a staňte se závodnickou legendou budoucnosti.

*Vyžaduje internetové připojení. Je nutné zaregistrovat si Nintendo Network ID a přijmout podmínky jeho používání.

Datum vydání
V prodeji

Datum vydání
Již brzy

Datum vydání
2015

SteamWorld Heist

Wii Karaoke U™ by JOYSOUND™

Terraria

Fast Racing: NEO

Žánr: akční, strategie
Vydavatel: Image & Form
Počet hráčů: 1

Žánr: hudební
Vydavatel: Nintendo
Počet hráčů: 1+

Žánr: otevřené dobrodružství
Vydavatel: 505 GAMES
Počet hráčů: 1-8

Žánr: futuristické závodění
Vydavatel: Shin‘en Multimedia GmbH
Počet hráčů: 1-4

© Image & Form 2015.
All rights reserved.

© 2013 Nintendo

© 2015 Re-Logic. All Rights Reserved. Published by 505 Games. 505 Games and the 505Games logo are registered trademarks of
505 Games S.r.l. Developed by Engine Software.
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Tak zas jednou do zbraně!
Staňte se svědky návratu Vikinga Rudovouse, který musí najít nové spojence a čelit novým nepřátelům. Tohle už není jenom o tom, kdo uspořádá největší a nejlepší grilovačku všech dob... tentokráte totiž svět potřebuje docela vážně zachránit!

Datum vydání
V prodeji

Swords & Soldiers II
Žánr: akční strategie
Vydavatel: Ronimo Games
Počet hráčů: 1-2
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© 2015 Ronimo Games. Ronimo Games, Swords & Soldiers and Swords & Soldiers II
are trademarks or registered trademarks of Ronimo Games.

Zakopejte se!

Zábavné běhání!

Cítíte se silní?

Jako maličký válečník vázaný přísahou zachovat kodex lopatování (Odhazuj bez slitování, kopej bez umdlévání) se vrhnete do víru 2D retro
mlátičky v 8-bit grafice, ve které likvidujete nepřátele za pomoci speciálního lopatového meče.

Runbow je party hra s rychlým spádem s nikdy
předtím neviděnými mechanismy! Závodit proti
sobě zde může až devět hráčů v místním nebo
online multiplayeru. Dávejte si ale pozor, protože plošinky i překážky se zde objevují a mizí
podle aktuální barvy pozadí závodní dráhy.

Dokažte, že máte na to zachránit svět v retro 2D
akční plošinovce Mighty No. 9. Použijte schopnosti hlavního hrdiny Becka transformovat se
k překonání překážek a překonejte 12 obtížných
úrovní a porazte jeho 8 zlých robotických sourozenců, takzvaná Mighty Numbers!

Datum vydání
V prodeji

Shovel Knight:
Plague of Shadows
Žánr: skákačka
Vydavatel: Yacht Club Games
Počet hráčů: 1
Yacht Club Games, Llc. Copyright © 2014

Datum vydání
Q1 2016

Rozmlaťte to!
RIVE je šílená střílečka s roboty, hackováním
a spoustou zprohýbaného kovu spojující v sobě
hratelnost starých her a technické zpracování
těch nových. Během intenzivních přestřelek
a skákání se budete učit ovlivňovat své robotické protivníky za pomoci sbírání a nahrávání virů.

Datum vydání
Q1 2016

Datum vydání
Q1 2016

Runbow

Rive
Ri
ve

Mighty
Migh
Mi
g tyy No.
gh
No.
o 9

Žánr: skákačka
Vydavatel: 13AM Games
Počet hráčů: 1-9

Žánr: 2D střílečka
Vydavatel: Two Tribes Publishing B.V.
Počet hráčů: 1

Žánr: akční skákačka
Vydavatel: Deep Silver
Počett hráčů:
Po
Poče
hráč
áčů: 1-2
12
Published 2015 by Deep Silver, a division of Koch Media GmbH, Austria. Co-published by
Comcept Inc. Mighty No. 9, Comcept
and their respective logos are trademarks of Comcept Inc.

Runbow™ ©2015 13AM Games

© 2015 Two Tribes Publishing B.V.

provisional
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Zábava zdarma!
Pro hraní skvělých her na konzoli Wii U nemusíte zaplatit ani korunu! Vyzkoušejte některou z mnoha demoverzí nebo si stáhněte* nejrůznější druhy aplikací a softwaru, které zaručeně pobaví nejen vás, ale i celou vaši rodinu!
*Vyžaduje internetové připojení. Je nutné zaregistrovat si Nintendo Network ID a přijmout podmínky jeho používání.

Demoverze
Rozdejte si to s nepřáteli podpatek na podpatek
v ochutnávce velkolepé akční hry Bayonetta 2.

Demoverze
Ujměte se velení gigantické armády maličkatých
stvoření a přežijte na nepřátelské planetě ve hře
Pikmin 3 exklusivně pro konzoli Wii U.

A mnohem víc!
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Cesta kolem světa z pohodlí pohovky!
Pohodlně se usaďte, vezměte do ruky Wii U GamePad a vydejte se na fascinující cestu kolem světa, díky možností Wii U GamePadu a mapám společnosti Google. Projděte se kolem svého domu anebo uspořádejte trek
v Grand Canyon aniž byste opouštěli bezpečí domova.
* Stažení aplikace zdarma je časově omezeno. Po vypršení času bude k dispozici pouze jako placená aplikace.
V současné podobě bude aplikace k dispozici do 31. března 2016.
Poznámka: Pro použití aplikace je zapotřebí kabelové připojení k internetu a účet Nintendo Network ID.

Rozhlédněte se po slavných místech!
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©SEGA Published by Nintendo
© 2014 Nintendo © SEGA

YouTube
Sledujte svá oblíbená YouTube videa. K dispozici
je takřka vše od komedií přes hudbu až po LetsPlay videa. Sledování je ale pouze začátek!
Ke každému videu tak můžete přidávat hodnocení, komentáře nebo ho sdílet s vašimi kamarády. Přihlášením na YouTube se pak odkudkoliv
dostanete k vámi odbíraným kanálům, playlistům a oblíbeným videím.
© 2013 Nintendo

YouTube and the YouTube logo are registered trademarks of Google Inc.

Podívejte se na panoramatická videa ze speciálních kamer
a užijte si strhující pocit, že jste skutečně na místě a rozhlížíte se
po okolí s intuitivním ovládání na Wii U GamePadu.

Podívejte se na svět z jakéhokoliv úhlu pohledem
nahoru, dolů anebo rozhlížením se okolo s Wii U GamePadem.
Od toho se neodtrhnete!
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Super Mario Bros.™ 3

Pecky z minulosti!
Virtual Console na Wii U představuje skvělý způsob, jak si zahrát oblíbené tituly z minulých let anebo objevit hru, kterou jste v době jejího vydání prošvihli. Na Virtual Console jsou hry z konzolí NES, Super Nintendo, Game Boy Advance, Nintendo 64 a Nintendo DS.

Oblíbený a uznávaný Super Mario Bros. 3 nabízí mnohem víc máriovské akce, než
jakýkoliv titul před ním. Létejte v převleku za veverku, plavejte jako žabí Mario, házejte ohnivé koule v roli plamenného Maria a proměňte se v nezničitelnou sochu
jménem Tanooki Mario.
Do rukou se vám dostane osm rozlehlých světů se spoustou tajných míst a dokonce kooperativní mód pro dva
hráče. Super Mario Bros. 3 si
své místo v herní síni slávy
skutečně zaslouží!

©1988 Nintendo Co., Ltd.

Připojte se k Linkovi na jeho výpravě po království Hyrule a dokonce skrze samotný
čas, abyste zase jednou zmařili Ganondorfovi plány. Získejte úžasné zbraně a předměty, postavte se zuřivým bossům a vyřešte
zapeklité hádanky v jedné z nejlepších kapitol
série The Legend of
Zelda.

© 1998 - 2011 Nintendo.

Super Mario Kart™
Vyberte si jednu z osmi postav z Mushroom Kingdom –
od hvězd jako je Mario a Bowser až po Donkey Konga Jr.
- a posaďte ji do motokáry. Gumy budete sjíždět na klasických okruzích jako je trať Mario, Bowserův hrad, pláž
Koopa či proslavená Duhová silnice!
Závodit můžete buď sami anebo společně s kamarádem. Užijete si také původní mód Battle, který je připraven pro dva hráče.

Klasiky v provedení pro Wii U!

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

The Legend of Zelda: The Minish Cap
V této klasické Zeldě zažijeme Linka na jedné z jeho
nejpodivnějších cest. S pomocí zázračné čapky Minish
se odvážný dobrodruh zmenší na mikroskopickou velikost, což je zásadní pro nalezení úlomků Kinstone
a uchránění lidí Minish od neštěstí!

Klasické hry můžete hrát na Wii U GamePadu bez nutnosti používat televizi. Nově můžete hru kdykoliv uložit a vrátit se k ní později. Každá hra má svojí
vlastní komunitu v Miiverse, kde se uživatelé baví o strategiích, vyměňují si obrázky ze hry a ukazují svá nejvyšší skóre.
©1992-2009 Nintendo Co. Ltd.
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©2004 Nintendo.

Super Mario World™

The Legend of Zelda: A Link to the Past

V této hře se Mario a Luigi poprvé podívali
na konzoli SNES. Jejich eskapády se odehrávají v nové krajině s novými postavami, schopnostmi a spoustou překvapení!
V Super Mario World bráchové navštíví zemi
dinosaurů, kde potkají nového kamaráda Yoshiho a budou bojovat s Bowserem a jeho armádou v desítkách chytlavých úrovní plných
tajemství.

Link to the Past je skvěle hodnocenou kapitolou v sérii The Legend of Zelda pro
konzoli Super NES. Hra se stala slavnou díky své audiovizuální atmosféře, skvělým
podzemním labyrintům a uvedením klasických předmětů jako je Hookshot, Pegasus Boots či Master Sword.

© 1990-1991 Nintendo Co., Ltd.

©1991-1992 Nintendo Co., Ltd.
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Super Mario 64

Donkey Kong Country™

Pozvánka zněla jasně: Drahý Mario, přijeď
do mého hradu na návštěvu. Podepsána
princezna Peach. Když ale Mario dorazil, zjistil, že
princeznu už zase unesl Bowser a jeho pohůnkové! Tentokráte se ale něco změnilo... tentokrát to
bude záchranná akce ve 3D rozměru!
Při proskakování obrazy na zdech hradu Mario
musí nalézt 120 hvězdiček, ukrytých v kouzelných
světech plných překážek, ukrytých předmětů, hádanek a armády nepřátel! Mario
má k dispozici spoustu pohybů, včetně běhání, skákání, plavání, zadupávání, úderů pěstí a dokonce může udělat salto, díky kterému se dostane ještě na výše umístěné plošiny.

Klasický Donkey Kong ze systému Super Nintendo se vrací! Podívejte se na DK, Diddyho, Rambi a jejich kámoše v titulu, který definoval sérii Donkey Kong. Narazíte
na spoustu nezapomenutelných momentů a tajemství, které ověří schopnosti
i toho nejzkušenějšího hráče. Donkey Kong je větší zábava než mít sud plný opic
v obýváku!

© 2004 Nintendo

©1994 Nintendo Co., Ltd. Game By Rare.

Mario Kart DS
Nastartujte motory a zajeďte se svou motokárou na startovní čáru hry Mario Kart DS! Na startu těchto klasických
závodů potkáte jak hvězdy závodních okruhů tak úplné
nováčky bojovat o slávu a uznání na dvaatřiceti tratích.
Krom obsahu z předchozích dílů Mario Kart série zde najdete také nové předměty jako je například Blooper
a Bullet Bill a možnost vyzdobit si svou motokáru svým
vlastnoručně navrženým emblémem. Mario Kart DS je
zkrátka a dobře napráskaný větším množstvím obsahu,
než se vejde i do té nejvyšší kubatury motorů!
© 2005 Nintendo
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Ať už jsou vaše herní zkušenosti nebo preference jakékoliv z nabídky titulů
na Virtual Console si zaručeně vyberete!

Hry z konzole Wii také na Wii U
Služba Virtual Console vám umožní zahrát si některé z legendárních titulů pro konzoli Wii také na Wii U.

Metroid Prime: Trilogy
Vyrazte společně s lovkyní odměn Samus Aran na dobrodružnou výpravu z pohledu třetí osoby v akcí nabitém balení obsahujícím tři klasická Metroid dobrodružství!

Donkey Kong Country 2™:
Diddy’s Kong Quest
Donkey Kong byl polapen zlým kapitánem K. Roolem,
který chce dostat Kongovu zásobu banánů. A to se přeci
nedělá! Kongovi se ale nehodlají vzdát tak lehce.
V tomto pirátsky laděném pokračování budete
s Diddym nebo Dixie procházet osmi divokými světy plnými komické akce.

©1995 Nintendo Co., Ltd. Game By Rare.

Yoshi’s Island DS

Donkey Kong Country 3: Dixie Kong’s Double Trouble!™

Vraťte se na Yoshi’s Island v původním dobrodružství pro konzoli Super NES. Yoshi
může spojit síly nejen s Baby Mariem a Baby Luigim, ale také s Baby Peach, Baby
Donkey Kongem, Baby Wariem a Baby Bowserem! Yoshi se může přeměnit v helikoptéru, tank nebo ponorku a proklestit si cestu
skrze jednotlivé světy za pomoci unikátních schopností každého ze svých parťáků. Baby Mario ovládá
dash techniku, Baby Donkey Kong zase swing
schopnost a Baby Bowser umí plivat oheň.

V poslední kapitole první Donkey Kong Country trilogie budete hrát za Dixie a Kiddyho a použijete jejich speciální schopnosti pro překonání nebezpečných krajin
a nacházení vzácných banánových ptáků. Nakonec porazíte nového tajemného šéfa kremlingů
jménem KAOS.

© 2006 Nintendo

Hromada dalších herních pokladů
k objevení!

©1996 Nintendo Co., Ltd. Game By Rare.

© 2002-2009 Nintendo

Super Mario Galaxy 2
Přidejte se k Mariovi na jeho výpravě po úžasných planetách plných nových překážek a nástrah ve hře Super Mario Galaxy 2!
Vydejte se tam kam se ještě žádný instalatér dosud nevydal jako Mario a Yoshi a zažijte úžasné nové dobrodružství. Nespočet kreativních galaxií k prozkoumání, zcela nové bonusy a nevídanou svobodu si navíc můžete užít nejen sami, ale také s kamarádem. Zachraňovat den ještě nikdy nebyla taková zábava!

© 2010 Nintendo
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Wii U Chat spojuje domácnosti prostřednictvím televize.
Při používání Wii U chatu si můžete popovídat přes televizi s kamarády a rodinnými příslušníky, kteří také vlastní
konzoli Wii U. Jediné, co potřebujete, je internetové připojení.

V Miiverse se potkávají hráči z celého světa!

Projevte se!

Miiverse je zbrusu nová sociální služba, která umožňuje Miičkům hráčů se
spolu setkávat a sdílet společně zajímavé události, témata i herní zkušenosti!

V Miiverse můžete sdílet mnohem
víc než jen slova – dotykový ovladač
Wii U podporuje ručně psané vzkazy a obrázky. Podělte se o cokoliv, co
máte na mysli!

Připojte se do světové komunity!
Navíc můžete do konverzace
posílat osobní ručně namalované vzkazy nebo psaný
text.

V Miiverse snadno najdete hráče, kteří mají rádi stejné hry jako vy. Každá
hra pro Wii U má speciální komunitu, ve které můžete sdílet své názory
s podobně naladěnými hráči nebo si číst jejich názory na hry, které je baví.

Hello!!

Nechte se slyšet kdykoliv!
Kdykoliv stisknete tlačítko HOME, dokonce i v průběhu hraní hry*, dostanete se do Miiverse, kde můžete sdílet radu nebo požádat o pomoc ostatní hráče.
*Některé hry nebo části her nejsou s touto funkcí kompatibilní.

Získejte zákulisní informace!
Oblíbené internetové stránky můžete ukazovat svým přátelům a rodinným příslušníkům na velké
televizi anebo si bez překážek
prohlížet internet na ovladači Wii
U. Zatímco si na televizi budete
přehrávat videa, můžete pokračovat v prohlížení internetu na ovladači a vybírat si další video nebo
skrýt stránku tak, aby byla pro další uživatele překvapením.
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Do internetového prohlížeče se
dostanete během hry stiskem
tlačítka HOME a zvolením příslušné
aplikace. Zatímco se díváte na internet a hledáte třeba vhodnou
strategii nebo radu, bude hra pozastavena a po opuštění internetu jí
nebudete muset znovu spouštět.

Znaménko zeleného zatrhnutí znamená, že Miičko oficiálně reprezentuje
svého majitele. Jde obvykle o vývojáře her, od kterých tak můžete získat
spoustu informací!
Majitelé Wii U mohou do Miiverse vstoupit i na PC či chytrém telefonu,
takže jsou s komunitou neustále v kontaktu! Více se dozvíte na adrese:

miiverse.nintendo.net
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Zpětná kompatibilita

Často kladené dotazy

Wii U je zpětně kompatibilní - takže můžete i nadále používat ovladače a příslušenství, jako jsou Wii Remote Plus a Wii Remote ovladače, Nunchuk ovladače a Wii Balance Board.
Poznámka: neplatí pro vybraný Wii software a doplňky.

Dotaz: Co je to Wii U GamePad?
Odpověď: Wii U GamePad je revoluční ovladač pro konzoli Wii U. Kombinací konzole Wii U a Wii U GamePadu se dosahuje nového druhu herních zážitků: můžete hrát s vypnutou televizí, zkoumat nové typy multiplayeru a spoustu dalšího.
D. Je Wii U GamePad kompatibilní s konzolí Wii?
O. Ne, Wii U GamePad lze používat výhradně s konzolí Wii U.
D. Fungují na Wii U hry z konzole Wii?
O. Většina vašich oblíbených her a příslušenství z konzole Wii je kompatibilní s konzolí Wii U.

Wii Remote™ Plus +
Jacket + Wrist Strap

Nunchuk™

Wii Classic
Controller Pro

Wii Sensor Bar

D. Je vytvoření účtu Nintendo Network ID zpoplatněno?
O. Nintendo Network ID a další aplikace na Wii U (Miiverse, Wii U Chat, internetový prohlížeč a další) jsou zdarma a používat je můžete hned po prvním zapojení konzole. Konzole vyžaduje internetové připojení, které bývá obvykle zpoplatněno.
D. Je konzole Wii U kompatibilní s externími pevnými disky pro rozšíření úložného prostoru?
O. Řada zákazníků zjistí, že dodávaný hardware plně odpovídá jejich potřebám pro hraní a na stahování.
Úložný prostor je samozřejmě možné rozšířit zapojením externího pevného disku (připojení USB). Více informací najdete na stránce www.nintendo.co.uk/wiiusupport.

Wii Zapper™

Může být použito s
konzolí Wii U
konzolí Wii
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Wii Wheel™

Wii Balance Board™
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Srovnání
Rozlišení až 1080p HD

•

Hraní bez televize

•

Miiverse

•

Wii U Chat

•

Wii Street U s podporou Google

•

Prohlížení internetu během hraní

•

Přehrává hry pro Wii U

•

Přehrává hry pro Wii

•

•

Používá ovladače Wii Remote & příslušenství

•

•

Podporuje hraní her online

•

Podporuje stahování her

•

•

•

•

Basic Pack: 8 GB*
Premium Pack: 32 GB**

512 MB

Internetový prohlížeč
Kapacita*

*Z kapacity 8 GB prostoru je velká část používána pro systémová data. Pro stahování her může být zapotřebí externí pevný disk.
** Z kapacity 32 GB prostoru je část používána pro systémová data
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