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RING FIT / RINGFIT
ADVENTURE [SWITCH]
Cena

399,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Przygoda, która Tobą poruszy!
Nadszedł czas na rozpoczęcie misji fitness z akcesoriami Ring-Con w dłoni i Leg-Strap na nodze! Odkrywaj fantastyczny świat
pełen przygód i pokonaj kulturystycznego smoka oraz jego kompanów, z użyciem prawdziwych ćwiczeń fizycznych w Ring Fit
Adventure, grze fitness na Nintendo Switch! Truchtaj w miejscu, aby sunąć przez trawiaste równiny, ćwicz ramiona, aby
atakować przeciwników, wykonuj pozycje jak w jodze, aby zyskać zdrowie.

Dwa nowe akcesoria, Ring-Con oraz Leg-Strap, precyzyjnie mierzą Twoje ruchy w prawdziwym świecie i zmieniają je na ruchy
w świecie gry. Z dodatkowymi minigrami i możliwością dostosowania ćwiczeń na całe ciało, Ring Fit Adventure to świetne
przeżycie dla graczy, niezależnie od kondycji, doświadczenia czy trybu życia.

Rozwijaj swoją postać i siebie samego!
W trybie Adventure możesz pokonywać przeciwników, używając ataków opartch na ponad 40 prawdziwych ćwiczeniach,
podróżując przez ponad 100 poziomów w ponad 20 światach. Przechodząc przez każdy poziom (czasem trochę się przy okazji
pocąc), możesz zyskać punkty za doświadczenie i zebrać składniki do dodających życia smoothies.
Między walkami możesz używać pewnych nietypowych środków transportu, takich jak napędzane przysiadami wyrzutnie,
wodospady, na których wiosłujesz pod prąd i inne! Po więcej niespodzianek odwiedź miasta i sklep, aby kupić strój do ćwiczeń
i ulepszyć swoje ataki i obronę, lub przyjąć dodatkowe misje, by zyskać bardziej efektywne gadżety.
Chcesz się zmierzyć z innymi? Przekazujcie sobie Ring-Con i wybierajcie spomiędzy 12 minigier: niszcz pudła podmuchami
powietrza, twórz ceramikę za pomocą przysiadów i więcej. Jeśli poszukujesz indywidualnego planu ćwiczeń, możesz go
wytworzyć, mieszając ćwiczenia i minigry. Możesz też śledzić swoje wyniki w statystykach, używając Joy-Con (R) i wbudowaną
IR Motion Camera – mierz puls i ilość spalonych kalorii. W ten sposób będziesz mieć pewność, że zbliżasz się do celu.
A jeśli naprawdę chcesz coś extra, możesz wziąć Ring-Con z podłączonym kontrolerem Joy-Con – bez Nintendo Switch. Kiedy
siedzisz w pracy lub na ławce w parku, możesz naciskać i rozciągać Ring-Con, aby naliczać powtórzenia. Potem możesz
zsynchronizować Ring-Con ze swoją grą i dodać powtórzenia do swojego doświadczenia, żeby zyskać gadżety dla swojej
postaci. Bądź wciąż zmotywowany i zbieraj nagrody, w grze i poza nią!
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