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SUPER MARIO 3D ALL STARS
[SWITCH]
Cena

299,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

NINTENDO

Opis produktu
GRA NOWA W FOLII
ANGIELSKA WERSJA JĘZYKOWA
Zagraj w trzy największe platformówki 3D Mario - wszystkie w jednym pakiecie!
Zagraj w trzy klasyczne gry w domu lub w podróży - wszystko w jednym pakiecie na konsoli Nintendo Switch! Wskocz w
obrazy w Super Mario 64, wyczyść szlam przypominający farbę w Super Mario Sunshine i lataj z planety na planetę w Super
Mario Galaxy.
Biegaj, skacz i nurkuj z łatwością!
Możesz także przekazać kontroler Joy-Con znajomemu, aby zagrać w grę Super Mario Galaxy w trybie Co-Star! Ruchy Mario są
płynne jak zawsze dzięki rozdzielczości HD w każdej grze, zachowując jednocześnie wygląd oryginałów.
Słuchaj ponadczasowych melodii Super Mario!
Posłuchaj łącznie 175 kultowych melodii ze wszystkich trzech gier! Niezależnie od tego, czy chcesz tańczyć, czy poświęcić
chwilę na relaks - ta kolekcja zawiera muzykę, która pasuje do każdego nastroju!

Odkryj (lub odkrywaj na nowo) trzy z najbardziej kultowych platformówek 3D Mario, wszystko w jednym pakiecie, dostępnym
na konsoli Nintendo Switch.
Przeżyj pierwszą przygodę Mario w platformówce 3D w grze Super Mario 64, wydanej pierwotnie w 1996 roku. Skacz
po ścianie, przewróć się w tył, a nawet lataj, eksplorując obrazy i zbierając Power Stars, aby ocalić księżniczkę Peach!
Wystaw twarz ku słońcu w grze Super Mario Sunshine, pierwotnie wydanej w 2002 roku. Pozbądź się kolorowych plam
dzięki wodnemu kumplowi, FLUUDOWI! Zbieraj Shine Sprites i oczyścić malowniczą wyspę Isle Delfino z
zanieczyszczeń i uważaj na Bowser Jr.
Rzuć wyzwanie grawitacji, eksplorując kosmos w grze Super Mario Galaxy, pierwotnie wydanej w 2007 roku! Pomóż
Rosalinie uruchomić jej statek, zbierając Power Stars i ocal księżniczkę Peach. Delikatnie potrząśnij kontrolerem JoyCon, aby aktywować zdolność Spin lub podaj kontroler znajomemu, aby uzyskać dodatkową pomoc w trybie Co-Star*.
Nawet gdy nie grasz, możesz cieszyć się dźwiękami, z których słyną te światy (i galaktyki!). Dzięki trzem grom, nowoczesnym
ulepszeniom i trybowi odtwarzania muzyki, ta kolekcja jest pełna zabawy zarówno dla nowych graczy, jak i mistrzów Mario.
Super Mario 3D All-Stars będzie dostępne w limitowanej edycji pudełkowej oraz w wersji cyfrowej, która będzie dostępna przez
ograniczony czas od 18 września.
Super Mario ™ 3D All-Stars będzie dostępne na Nintendo Switch 18 września.
* Aby grać w to oprogramowanie na Nintendo Switch Lite, wymagana jest para Joy-Con, sprzedawana osobno.
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