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THIS IS FOR THE PLAYERS

with glow



Boldog karácsonyt kíván
a PlayStation®!

Ebben az évben valóban csak egy helyen játszhatsz: a PlayStation®4-en.

A nagyobb választék, a több innováció és még több játékmód révén a PlayStation®4 készen áll, hogy 
beragyogja az ünnepeket – íme néhány ok, amiért azt gondoljuk, hogy a 2016-os karácsony lesz az egyik 

legjobb ami valaha volt:

PS4™ merőben új megjelenéssel
Karcsú, stílusos és a PlayStation®4 erejével ellátott – ha egy briliáns, all-in-one játék és szórakoztató 

rendszert akarsz elképesztő áron, akkor a világ legkelendőbb konzolja*1 a neked való!

A PlayStation®4 Pro már kapható – készen áll arra, hogy felturbózza játékaidat
A szuper erős PS4™ látványos grafikát kínál – többek között akár 4K*2 felbontást is – és következő szintű 

teljesítményt. Ha számodra a játék egy életforma, és ha a világ legerősebb konzolját*3 akarod, akkor csupán 
egyetlen választásod van.

A PlayStation®VR közeleg
Fedezz fel lélegzetelállító virtuális világokat a PlayStation®VR-ral – a PlayStation®4 fantasztikus új virtuális 

valóság rendszerével. Ha a következő nagy durranást keresed, ne keresgélj tovább!

Játékok, játékok, játékok… és szórakozás… és még sok minden más
A legnagyobb és legjobb játékok mind elérhetőek PS4™-en, az epikus kasszasikerektől az indie játékokig 
bezárólag és minden, ami köztük van. Rengeteg nagyszerű filmünk, TV és zenei szolgáltatásunk is van 
– csakúgy, mint a világ legnagyobb játékos online közössége, akik arra várnak, hogy csatlakozhassanak 
hozzád egy multiplayer meccsen. További segítségre van szükséged, hogy mi kerüljön fel a karácsonyi 

kívánság listádra? Akkor olvass tovább…

*1 A 2015-ös konzol eladások alapján. *2 Grafikus rendereléssel vagy felskálázással elért.
*3 A megjelenéskor összehasonlítva egyéb játék konzolokkal.



© 2016 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, és CALL OF DUTY INFINITE WARFARE az Activision Publishing, Inc. védjegyei.

A világ legkelendőbb konzolja*3 
még jobb lett



Ha egy fantasztikus all-in-one játék és szórakoztató rendszert 
keresel, ami jó áron elérhető, akkor a legkelendőbb PS4™ a tökéletes 

választás.

Ezek a főbb ismérvei az új kinézetű PS4™-nek:
•  Lenyűgöző új design - karcsúbb, könnyebb és még energia hatékonyabb, mint az előző PS4™ modell.
•   High Dynamic Range (HDR)*6 – ez a korszerű technológia a látványt még valósághűbbé, élettel telivé és színhűvé teszi, olyanná ahogy az emberi 

szem a valóságban látja.
•  Még több csatlakozás – válassz a 2.4GHz és az 5GHz Wi-Fi módok között és csatlakozz a TV-hez HDMI 2.0 révén.
•   Remek interfész – a PS4™ használata élmény. Gyorsabbá, személyesebbé és könnyebbé tettük a 

megosztást, a kapcsolódást és a játékot a barátokkal*7.
•   Exkluzív PS4™ tulajdonságok – emeled a játékot magasabb szintre olyan 

high-tech innovációkkal, mint a Remote Play és a Share Play*7.
•   Többféle változatban kapható – böngészd végig a nagyszámú, 

jó ajánlatokat és válassz egy PS4™ modellt az 500GB-os vagy az 
1TB-os merevlemezesek közül.

•   Nagyszerű játékok – valamennyi remek játékot játszhatod 
PS4™-en és MINDEN játék teljes mértékben kompatibilis a 
PS4™ és PS4™ Pro között.

*3 A 2015-ös konzol eladások alapján. *4 PlayStation®Plus előfizetés szükséges. *5 A kiskereskedelmi árak ettől eltérhetnek. Az 500GB-os modell ára. *6 HDR TV és játék vagy video streaming szolgáltatás HDR támogatással szükséges. *7 Valamennyi PS4™ modellen elérhető.

PS4™-en elérhető szórakozási lehetőségek

ÚJ ÁR!
CSUPÁN 

 101.990FT *5

Élvezd az epikus kalandokat, versenyezz a legjobb játékosokkal online*4 és csatázz 
barátaiddal és családoddal a nappalidban az új, karcsúbb és könnyebb PS4™- gyel.

Játék. Újratervezve.



Itt van néhány kedvenc PS4™ csomagunk, mindegyik 
jó választás az idei karácsonyra:

PlayStation®4 csomagok 

WATCH_DOGS 2
• PlayStation®4 1TB konzol.
• Watch_Dogs 2 Blu-ray Disc™.
• Watch_Dogs Blu-ray Disc™.
•  Watch_Dogs 2 DLC elérés 30 nappal 

korábban.
• DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlő.
Elérhető: 2016. November 15.

Call of Duty®: Infinite Warfare
• PlayStation®4 1TB konzol. 
•  Call of Duty®: Infinite Warfare Blu-ray Disc™

•  Hozzáférés a Call of Duty®: Infinite Warfare online multiplayer térképcsomagokhoz 30 
nappal korábban

• DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlő.
Elérhető: 2016 November 4.

© 2016 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, and CALL OF DUTY INFINITE WARFARE are trademarks of Activision Publishing, Inc.



PlayStation®4 Hármas csomag
•  PlayStation®4 1TB konzol.
•  Uncharted™ 4: A Thief’s End Blu-ray Disc™.
•  DRIVECLUB™ Blu-ray Disc™.
•  Ratchet & Clank™ Blu-ray Disc™.
•  DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlő.
Elérhető: 2016. November

1TB PlayStation®4 két kontrollerrel
•  PlayStation®4 1TB konzol.
•  2db DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlő.
Elérhető: 2016. November

PlayStation®4 Hármas csomag
•  PlayStation®4 1TB konzol.
•  Uncharted™ 4: A Thief’s End Blu-ray Disc™.
•  DRIVECLUB™ Blu-ray Disc™.
•  The Last of Us™ Remastered Blu-ray Disc™.
•  DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlő.
Elérhető: 2016. November

Call of Duty®: Infinite Warfare Legacy Edition
• PlayStation®4 1TB konzol.
• Call of Duty®: Infinite Warfare Blu-ray Disc™.
 •  PlayStation®Store letöltő kód a Call of Duty®: Modern Warfare® 

Remastered-hez.
•  Hozzáférés a Call of Duty®: Infinite Warfare online multiplayer 

térképcsomagokhoz 30 nappal korábban.
• DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlő.
Elérhető: 2016. November 4.

Megjegyzés: Akkor tudsz játszani a Call of Duty®: Modern Warfare Remastered játékkal, ha a Call of Duty®: Infinite Warfare Blu-ray Disc™ a PlayStation®4 konzolban van.
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Szerezz tapasztalatot. Gazdagíts minden kalandot. Engedd, hogy a szuper erős PS4™ mutassa az utat.

Vásárolj PS4™ PRO-t most 134,990 Ft-ért*14

Részletes PS4™ PRO műszaki leírásért látogass el a playstation.com oldalra.
*8 Összehasonlítva más, piacon jelenlévő játékkonzolokkal a megjelenéskor. *9 Grafikus rendereléssel vagy felskálázással elért. *10 Az előző PS4™ modellel összehasonlítva. *11 Nem támogatja valamennyi - a PS4™-en - elérhető video szolgáltatást. *12 Nem támogatja valamennyi szoftvert.

*13 HDR TV, valamint HDR-t támogató játék vagy video streaming támogatás szükséges. *14 Egyedi kiskereskedelmi árak ettől eltérhetnek. © 2016 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, and CALL OF DUTY INFINITE WARFARE are trademarks of Activision Publishing, Inc.

A PlayStation®4 Pro egy nagy teljesítményű konzol, amely látványos grafika és egyedülálló teljesítmény 
révén a legjobb minőségű játékot és szórakozást nyújtja. 

Egyszerűen ez a legerősebb konzol, ami valaha készült*8:
•   Látványos grafika - ha van egy 4K TV-d, készülj a magasabb minőségű látványra, beleértve a felbontást akár 4K-ig*9. Nincs 4K TV-d? Akkor is élvezheted a játékot és a 

képernyőfrissítés javulást a hagyományos HD TV-den PS4™ Pro-val.
•   A legmagasabb minőségű teljesítmény - PS4™ Pro a hagyományos konzol GPU teljesítményét több mint megkétszerezi és egy feljavított CPU-val hihetetlen kombinációját adja a 

grafikus teljesítménynek és a feldolgozó erőnek*10.
•   Rendkívüli szórakozás - nézd a videó streaming szolgáltatásokat lenyűgöző 4K-ban*11 Rendeld meg a Netflix szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy streamelj 4K filmeket és 

show-kat, mint pl. a Narcos és a Luke Cage. Rövidesen lesz egy 4K kompatibilis YouTube szolgáltatás is szintén PS4™ Pro-ra.
•  Tökéletesített játékmenet - élvezd a gyors és stabilabb képfrissítést*12 a sima, tű éles megjelenítést.
•  A kihagyhatatlan Share Play és Remote Play - oszd meg, vagy streameld a játékodat elképesztő részletességű látvánnyal akár 1080p-ig, és 60 fps-ig.
•  Még több csatlakozás – válassz a 2.4GHz és az 5GHz Wi-Fi módok között és csatlakozz a TV-hez HDMI 2.0 révén. Van még egy extra USB 3.0 port is.
•  High Dynamic Range (HDR) - ez a korszerű technológia a látványt még valósághűbbé, élettel telivé és színhűvé teszi, olyanná ahogy az emberi szem a valóságban látja*13.



Hozd ki a legtöbbet a PS4™-edből azzal, hogy előfizetsz a PlayStation®Plus
*14

-ra.

A LEGJOBB ONLINE 
MULTIPLAYER
Lépj be az online játék világába, 
fedezd fel, alkosd meg és oszd 
meg a vidámságot, boldogságot 
a hasonló gondolkodású 
játékosokkal szerte az egész 
játék univerzumban, s vegyél 
részt multiplayer akcióban olyan 
nagyon ütős játékokban, mint:

Foglald el helyed a jelenlegi játékos generáció legnagyobb online közösségében, fedezd fel a legjobb 
multiplayer kalandokat és számos nagyszerű juttatást, mint pl. két új PS4TM játék minden hónapban.

Információ a 
legfrissebb 
kiadású 
játékokról itt: 
playstation.com

© 2016 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, and CALL OF DUTY INFINITE WARFARE are trademarks of Activision Publishing, Inc.

AHOL A

   JÁTÉKOSOK VANNAK



Feliratkozás
Könnyű csatlakozni a 

PlayStation®Plus-hoz a 

PlayStation®Store-on keresztül, 

de ha nincs hitel, vagy betéti 

kártyád, vagy ajándékba szeretnél 

tagságot vásárolni, vásárolj 

speciális PlayStation®Plus utalvány 

kódot videojáték boltban, 

szupermarketben.

Még több ok, hogy csatlakozz a PlayStation®Plus-hoz

•  24 PS4™ játék évente - töltsd le a két teljes játékot minden hónapban, élvezd az új lehetőségeket és lazulj a barátaiddal.

•  Exkluzív engedmények - tagként többet megtakaríthatsz a játékon és DLC-n, mint bárki más a PlayStation®Store-ban.

•  10 GB felhőtároló - tárold a mentett PS4™ online játékot és hozd játékba újra bármikor, bármelyik PS4™-en.

•  Oszd meg az örömöt - hívj barátokat, hogy élvezzék a te játszmádat, még akkor is, ha nekik nincs meg az adott játék a Share Play segítségével.

*14 PlayStation®Plus előfizetés csak a PlayStation®Store hozzáféréssel és nagy sebességű internettel rendelkező Sony Entertainment Network (SEN) fiók tulajdonosok számára érhető el. PlayStation Network 
(PSN), PS Store és PS Plus-ra felhasználási, regionális és nyelvi korlátozások lehetnek érvényben; a PS Plus tartalmak a felhasználó korától függően változnak. A felhasználó legalább 7. életévét betöltött személy 
lehet, 18 év alatt szülői beleegyezés szükséges. Németországban csak 18. életévét betöltött személy lehet felhasználó. A szolgáltatás elérhetősége nem garantált. Bizonyos játékok online tulajdonságai ésszerű 
határidő alatt visszavonhatók - eu.playstation.com/gameservers. Jóváhagyott kifizetési eljárás szükséges. A PS Plus előfizetés automatikusan megújul az előfizetési periódus végén az aktuális PS Store áron. 
Részletes feltételek: az eu.playstation.com/legal weboldal PSN Terms menüjében.

ELŐFIZETÉSI OPCIÓK
Tetszés szerint válassz tagságot:

1 Hónap  2.000Ft    3 Hónap  6.000Ft    12 Hónap  15.000Ft

Legelőnyösebb, ha 12 hónapos előfizetésre iratkozol fel, hiszen ez mindössze 1250 Ft-ba kerül havonta.

PlayStation®Plus icon_R  CMYK Sony Computer Entertainment Inc.

A PlayStation®Plus Hub
Nézd meg a PS4™ főmenüben a PlayStation®Plus hub-ot és értesülj a legfrissebb hírekről, 

ajánlatokról és versenyekről. Menedzseld a tagságodat, lépj be a felhő tárhelybe és nézd 

meg mit játszanak a barátaid, mindezt a hub-on belül.



Nézz szembe egy fanatikus ellenséggel 
a halálosan hideg űrben. Vezesd el a 
megmaradt Földi haderőt a frontvonalból 
- szállj be a hadihajó megtorlásba - és 
mutasd meg az ellenségnek miért a „The 
Tip of the Spear” a választott mottód.

Versenyezz szenzációs, naprendszereink 

mérhetetlen kiterjedésű területét lefedő 
térképeken a nagyfokú intenzív online 
multiplayerért.

Harcolj az élőholtakkal a Zombies 
in Spaceland-ben – az 1980-as évek 
ódon vidámparkjában a legnépszerűbb 
négyszereplős co-op módban.

Zsoldos háború a csillagok között

CÍM: CALL OF DUTY®: INFINITE WARFARE     MEGJELENÉSI DÁTUM: MEGJELENT     MŰFAJ: ELSŐ SZEMÉLYES LÖVÖLDÖZŐS     JÁTÉKOSOK: 1 | 2-18 ONLINE (PLAYSTATION®PLUS SZÜKSÉGES)

KERESD A
BOLTOKBAN

© 2016 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, and CALL OF DUTY INFINITE WARFARE are trademarks of Activision Publishing, Inc.

 



A természet visszavette az elfelejtett 
civilizáció romjait. Az emberiség egy 
elszigetelt csoportja primitív, halászó-
gyűjtögető életmódot él törzsi keretek 
között. Uralmukat az új pusztaságban 
elbitorolták a Gépek - félelmetes, 
mechanikus, ismeretlen eredetű lények.

Születésed óta a saját törzsed által elrejtve, 
te leszel Aloy, használd ki az ügyességedet, 
ravaszságod és halálos célod, hogy 
levadászd a Gépeket, védekezz a rivális 
törzsek ellen, és hogy túlélj mindent a 
könyörtelen vadonban.

A föld többé nem a miénk

CÍM: HORIZON ZERO DAWN™     MEGJELENÉSI DÁTUM: 2017. MÁRCIUS 3.     MŰFAJ: AKCIÓ / SZEREPJÁTÉK     JÁTÉKOSOK: 1

HAMAROSAN

CONTENT CONTENT



A nyugalmazott szerencsevadász - Nathan 
Drake - kénytelen visszatérni a tolvajok 
világába. Mivel a díj sokkal személyesebb, 
ezért Drake világkörüli útra indul, hogy 
felderítsen egy legendás kalóz kincs mögötti 

történelmi összeesküvést.
Legnagyobb kalandja próbára teszi fizikai 
képességeit, elszántságát és végül, hogy 
mit hajlandó feláldozni az egyetlenért, akit 
szeret.

Minden kincsnek ára van

CÍM: UNCHARTED™ 4: A THIEF’S END     MEGJELENÉSI DÁTUM: MEGJELENT     MŰFAJ: AKCIÓ / KALAND     JÁTÉKOSOK: 1 | 2-10 ONLINE (PLAYSTATION®PLUS SZÜKSÉGES)

CONTENT CONTENT

KERESD A
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A ctOS 2.0 célja az volt, hogy 
biztonságosabb és hatékonyabb 
városok legyenek szerte az Egyesült 
Államokban. Ehelyett a korrupt 
vállalatok arra használják, hogy 
széles körben ellenőrizzék és 
manipulálják az állampolgárokat.

Játssz a briliáns hacker Marcus 
Holloway szerepében és társulj a 
notórius hacktivisták csoportjához, a 
DedSec-hez.

Tárd fel a ctOS veszélyeit szerte a 
San Francisco-i öbölben és add vissza 
az embereknek a szabadságot.

Vedd vissza az irányítást

CÍM: WATCH_DOGS 2     MEGJELENÉSI DÁTUM: MEGJELENT     MŰFAJ: AKCIÓ / KALAND     JÁTÉKOSOK: 1 | 2-4 ONLINE (PLAYSTATION®PLUS SZÜKSÉGES)

PlayStation®4
EXCLUSIVE

PLAY DLC PACKS 

30 DAYS 
EARLY

JÁTSSZ A DLC
CSOMAGOKKAL 
30 NAPPAL 

KORÁBBAN

KERESD A
BOLTOKBAN



A Frostbite által meghajtott 
EA SPORTS™ FIFA 17 
megváltoztatja, ahogy játszol, 
versengsz és érzelmileg 
kötődsz a játékhoz.

Próbáld ki milyen az élet 
a Premier League-ben a 
vadonatúj sztori-módban, a 
Journey-ben.

Birtokolj minden pillanatot

CÍM: EA SPORTS™ FIFA 17     MEGJELENÍTÉSI DÁTUM: MEGJELENT     MŰFAJ: SPORT     JÁTÉKOSOK: 1 | 2-11 ONLINE (PLAYSTATION®PLUS SZÜKSÉGES)

KERESD A
BOLTOKBAN



Merülj el a végtelen 

univerzumban játszódó epikus 

sci-fi kalandban. Minden csillag 

egy távoli nap fénye, ami körül élő, 

lélegző bolygók keringenek – és 

arra várnak, hogy meglátogasd 

őket. Kutass fel soha nem látott 

világokat, fedezz fel egyedi 

életformákat és kereskedelmet, 

harcolj és élj túl mindent galaktikus 

méretekben. Bármilyen utat 

választasz, minden döntés, amit 

meghozol, olyan következménnyel 

jár, ami alakítja utazásodat 

miközben egyre mélyebbre jutsz a 

No Man Sky-ban.

Vár az univerzumod

CÍM: NO MAN’S SKY     MEGJELENÉSI DÁTUM: MEGJELENT     MŰFAJ: AKCIÓ / KALAND     JÁTÉKOSOK: 1

KERESD A
BOLTOKBAN



Éld át egy fiú és egy misztikus társa barátságát az 
évtized egyik legjobban várt - az Ico és a Shadow of the 
Colossus mögött álló kreatív elme - játékában.
Egy furcsa és misztikus világban egy fiatal fiú felfedezi 
a Trico nevű titokzatos lényt, akivel mély, törhetetlen 

szövetséget alkot. A valószínűtlen páros egymásra kell, 
hogy támaszkodjon annak érdekében, hogy átutazzanak 
a magasodó, ismeretlen veszélyekkel teli alattomos 
romokon, és felfedezzék a rég volt civilizáció rejtett titkait.

Egy fantasztikus társ. Egy hihetetlen utazás

CÍM: THE LAST GUARDIAN™     MEGJELENÉSI DÁTUM: 2016. DECEMBER 9.     MŰFAJ: AKCIÓ / KALAND     JÁTÉKOSOK: 1

CONTENT CONTENT



CÍM: GRAVITY RUSH™ 2     MEGJELENÉSI DÁTUM: 2017. JANUÁR 20.     MŰFAJ: AKCIÓ / KALAND     JÁTÉKOSOK: 1 

Irányítsd a gravitáció hatalmas 
erőit amikor Kat egy új veszéllyel 
szembesül, ami fenyegeti, hogy 
megfejtse az univerzum szerkezetét. Az 
egykori riválissal Raven-nel együtt fedezd 
fel a Hekseville-en végigsöprő furcsa 
gravitációs hullámok mögötti titkot... 

miközben egy a soha nem látott léptékű 
gravitációs vihar közeledik. Fedezz fel új 
gravitációs hajlítási játékstílusokat, amik 
akár megváltoztathatják a gravitáció 
erejét és irányát, miközben megkísérelsz 
megmenteni egy hatalmas úszó 
metropoliszt a teljes pusztulástól.

Szegd meg a gravitáció törvényeit

CONTENT CONTENT

HAMAROSAN



CÍM: FINAL FANTASY® XV     MEGJELENÉSI DÁTUM: 2016. NOVEMBER 29.     MŰFAJ: SZEREPJÁTÉK     JÁTÉKOSOK: 1 

Úton a legközelebbi barátaival, 
Prince Noctis meghallja a 
nyugtalanító hírt: hazáját 
megszállták, az apját, a 
menyasszonyát, és őt magát is 

halottnak jelentették. Nem tudja 
mit higgyen, csupán egy dolgot 
tud - haza kell térnie és vissza kell 
szerezze, ami jogosan az övé.

Mind a fiatalok és a szívükben fiatalok számára bájos, 
stílusos látványvilágban a játékosok ikonikus szörnyeket 
gyűjtenek, nevelnek fel, harcolnak velük, végül pedig 
felhalmozásukkal aranyos, mégis stratégiai szörnyeteg 
tornyokat alkotnak. PlayStation®Vita-n szintén elérhető a cross-
save funkciónak köszönhetően.

Szerezd vissza a trónod
Elfogás, 
testreszabás és fejlődés

CÍM: WORLD OF FINAL FANTASY®     MEGJELENÉSI DÁTUM: MEGJELENT      
MŰFAJ: SZEREPJÁTÉK     JÁTÉKOSOK: 1 

KERESD A
BOLTOKBAN



Ragadd meg a kardot és utazz Japán 
vérfürdős Sengoku időszakába - egy 
háborúzó államok és a sötét, gonosz 
erők által tönkretett korszakba - és 
vágj egy erőszakos utat a földön, 
egy gazdátlan szamuráj, William 
szerepében. Keresztezd a pengéket 

brutális kézitusában, hadonássz 
kardokkal, bárdokkal, lándzsákkal és 
akár harci kalapácsokkal mind emberi, 
mind démoni ellenfelek ellen. Viseld 
el az ördögi találkozásokat és tanulj a 
hibáidból: minden feltámadás közelebb 
visz ahhoz, hogy legyőzd az ellenfeled.

Dacolj a halállal

CÍM: NIOH     MEGJELENÉSI DÁTUM: 2017. FEBRUÁR 8.     MŰFAJ: AKCIÓ / SZEREPJÁTÉK     JÁTÉKOSOK: 1

KERESD A
BOLTOKBAN

HAMAROSAN



Küzdj utad során epikus csatákban a szűk 
városi harcoktól kezdve az eszeveszett 
lövöldözésekig bezárólag.

Fedezd fel a háborúban álló világot egy 
kalanddal teli kampányon keresztül, vagy 
csatlakoz akár 64 játékosból álló epikus 
multiplayer csatákhoz.

Küzdj mint gyalogos, vezess lovas 
rohamot, próbáld ki a csodálatos 
szárazföldi, légi és tengeri járműveket, 
tankoktól és kétfedeles gépektől a 
Battlefield történelem egyik legnagyobb 
járművéig a gigantikus Behemoths-ig.

Éld át a totális háború kezdetét

CÍM: BATTLEFIELD™ 1     MEGJELENÉSI DÁTUM: MEGJELENT     MŰFAJ: ELSŐ NÉZETES LÖVÖLDÖZŐS     JÁTÉKOSOK: 1 | 2-64 ONLINE (PLAYSTATION®PLUS SZÜKSÉGES)

OUT
NOW

KERESD A
BOLTOKBAN



Pilot és Titan egyesül, mint eddig soha 
a Respawn Entertainment várva várt 
Titanfall™ 2 című játékában.

Tapasztald meg a single player 
kampányt, amely feltárja az ember és a 
gép közötti különleges kapcsolatot.

Urald a versenyt a multiplayer akcióban, 
ahol hat új Titán, továbbfejlesztett Pilot 
képességek, kiterjesztett testreszabási 
rendszer, új térképek, fegyverek és még 
sok más is található.

Üdvözlünk a határon

CÍM: TITANFALL 2     MEGJELENÉSI DÁTUM: MEGJELENT     MŰFAJ: ELSŐ NÉZETES LÖVÖLDÖZŐS     JÁTÉKOSOK: 1 | 2-16 ONLINE (PLAYSTATION®PLUS SZÜKSÉGES) KERESD A
BOLTOKBAN



Választhatsz, hogy a királyi 
helytartó Corvo Attano, 
vagy a bukott császárné Emily 
Kaldwin leszel, amint végig 
harcolsz a város utcáin, vagy 
lopakodsz a háztetőkön.

Hasznosítsd a 
természetfeletti erőidet, hogy 
észrevétlen elillanj, vagy 

koncold fel az ellenséget 
esetleg keverd a két 
módszert. Bármelyik utat 
választod, a történet reagál 
a választásodra, hogy olyan 
érdekes eredményt hozzon 
létre, mint a világ amiben 
találod magad.

Vedd vissza, ami a tiéd

CÍM: DISHONORED 2     MEGJELENÉSI DÁTUM: MEGJELENT     MŰFAJ: AKCIÓ / KALAND     JÁTÉKOSOK: 1 
KERESD A

BOLTOKBAN



Tapasztald meg a véres 
brutalitást a csatatéren, 
miközben a történelem legendás 
harcosai jönnek szembe veled.

Válassz a mozgékony 
szamurájok, a brutális vikingek 
vagy a bátor lovagok között és a 
harcolj a hazáért és a dicsőségért.

Elegyítsd a ravaszságot, a 

stratégiát és a csapatjátékot a 
brutális puszta kezes közelharcban, 
hogy az ellenséget térdre 
kényszerítsd.

Az “Art of Battle”, egy innovatív 
vezérlési rendszer lehetővé teszi, 
hogy módosítsd a fegyver súlyát, 
és biztosítja a teljes ellenőrzést 
minden csapás felett.

A kard éltet

CÍM: FOR HONOR     MEGJELENÉSI DÁTUM: 2017. FEBRUÁR 14.     MŰFAJ: KÖZELHARCI / AKCIÓ
JÁTÉKOSOK: 1 | 2-8 ONLINE (PLAYSTATION®PLUS SZÜKSÉGES)
 

HAMAROSAN



Utazz egy messzi, messzi galaxisba és éld át a 

kasszasiker film látványos akcióit olyan módon, 

amit csak a LEGO nyújthat.

Fedezd fel a Star Wars: A jedi visszatér és a Star 

Wars: Az ébredő erő közötti vadonatúj történetet; 

rejtőzz el és keress fedezéket az izgalmas új Blaster 

Battle játék módban; és most először próbáld ki az 

izgalmas Multi-Build funkciót.

Egy kaland született a csillagok között

CÍM: LEGO® STAR WARS: THE FORCE AWAKENS™     MEGJELENÉSI DÁTUM: MEGJELENT      
MŰFAJ: AKCIÓ / KALAND     JÁTÉKOSOK: 1-2

© 2016 The LEGO Group. STAR WARS © & ™ Lucasfilm Ltd. ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s16)

KERESD A
BOLTOKBAN



Éld egy modern gazdálkodó életét 

az eddigi legfejlettebb, részletes 

és magával ragadó Farming 

Simulator-ban.

Vállald egy sikeres farm 

működtetésével járó olyan 

kihívásokat, mint az állattartás, a 

földterület megtisztítása, növények 

vetése, a gondozása és betakarítása 

majd értékesítése a piacon. 

Bővítsd farmodat egy hatalmas 

nyitott világban, és kezeld minden 

szempontból, hogy termelékeny, 

jövedelmező üzletté váljon.

Szüret van

CÍM: FARMING SIMULATOR 17     MEGJELENÉSI DÁTUM: MEGJELENT     MŰFAJ: SZIMULÁCIÓ     JÁTÉKOSOK: 1 | 2 ONLINE (PLAYSTATION®PLUS SZÜKSÉGES) KERESD A
BOLTOKBAN



Töltsd le előzetesen és játssz a megjelenéstől! 48 órával a megjelenés előtt kezdd el 
letölteni a legnagyobb PS4™ játékokat, hogy játszhass velük amint elérhetővé válnak.

A PlayStation®Store telis-tele van minden típusú PS4™ játékkal, amit csak el tudsz 
képzelni... és néhányról még csak nem is álmodtál. Van még olyan exkluzív 
tartalom a kasszasiker kiadásokhoz, amelyeket nem találsz meg máshol.
A PlayStation®Store-ban beváltható PlayStation® utalvány kódok a tökéletes ajándékok, ha 
nem tudod pontosan, hogy a környezetedben élő játékos milyen gyűjteménnyel rendelkezik. 
Böngéssz mobilon, tableten vagy számítógépen, majd töltsd le a játékokat távolról a PS4™-re.

Cím: EA SPORTS™ FIFA 17 Super Deluxe Edition
Megjelenési dátum: MEGJELENT
Műfaj: Sport
Játékosok: 1 | 2-11 Online 
(PlayStation®Plus szükséges)

Birtokolj minden pillanatot. Tapasztalj meg 
vadonatúj világokat a FIFA 17-ben, juttasd csapatod a 
csúcsra, vagy kóstolj bele az érzelmi magasságokba 
és a mélypontokba, mint egy emelkedő csillag a The 
Journey-ben. Töltsd le az EA SPORTS™ FIFA 17 Super 
Deluxe Edition-t a PlayStation®Store-ból a PS4™-re, 
hogy tiéd legyen a teljes játék és az ínycsiklandozó 
8000 FIFA pont.

Cím: Call of Duty®: Infinite Warfare - Digital Deluxe
Megjelenési dátum: MEGJELENT
Műfaj: Első nézetes lövöldözős
Játékosok: 1 | 2-18 Online (PlayStation®Plus szükséges)

Indulj az űrbe, mint kapitány Reyes és vezesd erőidet a könyörtelen ellenség 
ellen kampány módban. Harcolj online a világ ellen multiplayer módban. 
Vagy menj vissza az 1980-as évekbe, hogy harcolj az élőholtak ellen a 
Zomibies in Spaceland-ben. A Call of Duty®: Infinite Warfare Digital Deluxe 
Edition tartalmazza a Call of Duty®: Infinite Warfare, Call of Duty®: Modern 
Warfare® felújított és Call of Duty: Infinite Warfare Season Pass-t.



Clím: OUTLAST 2
Megjelenési dátum: HAMAROSAN
Műfaj: Horror
Játékosok: 1

Te Blake Langermann vagy, egy operatőr, 
aki a feleségével, Lynn-el dolgozik. 
Mindketten oknyomozó újságírók vagytok, 
akik nyomokat követnek, amik egy Jane Doe 
nevű terhes asszony lehetetlennek tűnő 
gyilkosságával kezdődtek.

Mérföldekre vagy most az arizonai 
sivatagban, körülötted koromsötét van és 
a korrupció olyan átható, hogy beleőrül az 
ember.

Cím: Seasons After Fall
Megjelenési dátum: HAMAROSAN
Műfaj: Puzzle / Platformer
Játékosok: 1

Lépj be egy kalandos, rejtélyes világba ebben a 
platform játékban. Merülj el a magával ragadó 
világegyetemben, és fedezd fel a mágia és a 
természet által irányított földet. Vad rókaként 
elküldtek egy veszélyes utazásra, ahol egyetlen 
segítséged, hogy tetszés szerint meg tudod 
változtatni az évszakokat.

Cím: Boundless
Megjelenési dátum: HAMAROSAN
Műfaj: Multiplayer sandbox
Játékosok: 1 Online | 2-száz Online (PlayStation®Plus szükséges)

Akár egy tapasztalt vadász, akár viharvert felfedező, építőmester, ravasz 
kereskedő vagy egy született harcos vagy, van egy hely neked a Boundless 
hatalmas nyitott sandbox univerzumában. Nézd meg a napfelkeltét az egyik 
világban mielőtt levadásznál epikus Titanokat a másikban. Fedezd fel a barlangokat, 
vagy építs várost céheddel. Bányássz, kereskedj vagy harcolj a Protectorok ellen, 
hogy erőforrásokhoz juss és megkeresd a megfoghatatlan Oort technológiát.

Cím: Bound
Megjelenés: MEGJELENT
Műfaj: Kaland
Játékosok: 1

Egy tánc; egy küldetés; egy varázslatos birodalom; egy rémálom; 
egy kibontakozó álom. A Bound mindezeket tartalmazza. Ahhoz, 
hogy igazán szabad legyél, meg kell vizsgálnod, hogy mi nem 
enged téged. Megismerheted te is a Bound lenyűgöző tájait, a 
hihetetlen művészi és érzelmi történetmesélését egy vadonatúj 
perspektívából a PlayStation®VR-ral.

Cím: Hellblade: Senua’s Sacrifice
Megjelenés: HAMAROSAN
Műfaj: Akció / Kaland
Játékosok: 1

A Journey Senua - az őrület határán 
álló harcos - sötét komor világa, akivel 
utazol, hogy megtaláld a megváltást és a 
megbékélést.

Találd meg a trauma és áldozat gyökerét 
utad során a Viking hazában, és küzdj meg 
vad ellenfelekkel.



Készülj fel, hogy lélegzetelállító új világokat 
fedezhess fel a PlayStation®VR-ral − a 
PlayStation®4 forradalmian új virtuális 

valóság rendszerével.
Egyszerű beállítás és használhatóság, csupán csatlakoztasd a sisakot 

a PlayStation®4-hez, és adj hozzá egy PlayStation®Camera-t – és 

akkor készen állsz, hogy olyan exkluzív VR élményeket próbálj ki, mint 

a RIGS™ Mechanized Combat League, a Batman™: Arkham VR és a 

RESIDENT EVIL™ 7 BIOHAZARD*15.

*15 RESIDENT EVIL™ 7 BIOHAZARD 2017. január 24-én érkezik PS4-re. A VR játék mód kizárólag a PlayStation VR-ra érhető el 12 hónapig. A Batman™: Arkham VR kizárólag PlayStation®VR-on érhető el 2017. március 31-ig.



A PlayStation®VR jellemzői:
•   360° látvány - Élvezd a valósághű optikai élményt egy fejlett 5,7 hüvelykes OLED képernyő révén, ami 

teljes 360°-os látást és hiper-valós 3D-s környezetet nyújt.
•   3D Audio - Megmutat minden lépés távolságot, és hallani lehet minden lélegzetet a szuper térhatású 

hangnak köszönhetően. Ki fog a közeledbe merészkedni mostantól?
•   Precíziós követés - minden mozdulatod – kezdve az üldözők figyelésétől az érkező rakéta előtti 

lebukásig - le van másolva a játékban, amint a PlayStation®Camera a sisak kilenc LED-jét követi.
•   Beépített mikrofon – Chat-elj barátaiddal online játék közben a beépített mikrofon révén.
•   Egy méret mindenkinek - A VR sisakot nagyon könnyű fel- és levenni, valamint tartalmaz egy állítható 

fejpántot és optikai nézőkét, így élvezheted a tökéletes illeszkedést.

Az érzelmek kavarognak, a pulzus az egekben és a reflexek akcióba lendülnek amint a 
természetes ösztönök elszabadulnak minden rendkívüli, akció dús másodpercben.

A PlayStation®VR ereje

Komponens Feldolgozó egység, VR Headset
Kijelző OLED
Panel mérete 5.7 hüvelyk
Panel felbontás  1920xRGBx1080
 (960xRGBx1080 per szem)
Frissítési sebesség 120Hz, 90Hz
Látómező Körülbelül 100 fok
Érzékelők Gyorsulásmérő,giroszkóp
Csatlakozó felület HDMI és USB
Funkció 3D audio, közösségi képernyő

Technikai adatok

Tükör mód: miközben a sisak kivetíti 
tevékenységed a televízió képernyőjére, 
a barátok láthatják mindazt amit te. Talán 
segíthetnek, hogy megoldd a rejtvényt, vagy 
pontosan tudják, hogy mi történik, mielőtt rájuk 
kerül a sor a játékban.

Külön mód: miközben a PlayStation®VR 
sisakot viseled, a barátok külön karakterként 
részt vehetnek az akcióban a tv képernyő 
előtt a DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlő 
használatával.

Nem kell egyedül nekivágnod az új kalandoknak - két PlayStation®VR közösségi képernyő mód 
teszi lehetővé, hogy barátaid csatlakozzanak a virtuális valóság élményedhez.

Játssz együtt a barátaiddal

134.990Ft *
  

*A gyártó által ajánlott maximális 

kiskereskedelmi ár



Haladj végig a gépesített harci 

Ligák karrier módban, győzd le 

az ellenfeleidet, hogy sikeres és 

szerencsés lehess és használd 

sikereidet jobb RIG-ek és még 

intelligensebb mesterséges 

intelligenciájú csapattársak 

megszerzésére. Ragadd meg a 

PlayStation®VR sisakot, válaszd 

ki a RIG-ed és készülj fel jó pár 

intenzív harcra.

Ez a jövő sportja

CÍM: RIGS MECHANIZED COMBAT LEAGUE     MEGJELENÉSI DÁTUM: 2017. JANUÁR 24.     MŰFAJ: FPS / ARÉNA KÜZDELEM     JÁTÉKOSOK: 1 | 2-6 ONLINE (PLAYSTATION®PLUS SZÜKSÉGES)

HAMAROSAN



Öt különböző felfedezhető világ, egy tökéletes 

csomag, hogy megmutassa a PlayStation®VR 

headset képességeit.

Lépj egy kelet-londoni gengszter helyébe a 

London Heistben. Kalandozz a tengerfenéken az 

Ocean Descent-ben.

Fedezz fel egy csalóka rejtélyt a Scavengers 

Odyssey-ben. Versenyezz centikre az aszfalttól 

a VR Luge-ban. És urald az ellenfeleidet a 

futurisztikus Danger Ball sportban.

Lépj öt különböző világba

CÍM: PLAYSTATION® VR WORLDS     MEGJELENÉSI DÁTUM: 2017. JANUÁR 24.     MŰFAJ: AKCIÓ / KALAND / SPORT     JÁTÉKOSOK: 1

HAMAROSAN



Éld át a magas oktánszámú VR 
versenyzés rohanását a bolygó 
legerősebb autóinak kormánya mögött. 
Kösd be magad a vezetőülésbe és cikázz 
végig a világ autópályáin egy akció dús 

szóló karrierben, vagy barátaiddal egy 
online VR autós klubban.

Akár kezdő sofőr, akár gyors veterán 
versenyző vagy, feszegesd vezetői 
készséged, reflexeid és bátorságod határait.

Kapcsolj virtuális valóság fokozatba

CÍM: DRIVECLUB™ VR     MEGJELENÉSI DÁTUM: 2017. JANUÁR 24.     MŰFAJ: VERSENY     JÁTÉKOSOK: 1 | 2-8 ONLINE (PLAYSTATION®PLUS SZÜKSÉGES)

HAMAROSAN



A PlayStation®VR erejét kihasználva 
tapasztalj meg egy élő, lélegző világot. 
Tartsd érzékeid finomra hangolva, 
hogy életben maradj a hatalmas 
dinoszauruszok természetes élőhelyén.

Láss Robin, a fiatal fiú szemén keresztül 
egy titokzatos bolygót, ahol a Jura korszak 
körül lengi az egész világot. Fedezd fel Robin 
környezetének titkait és fedezz fel ismeretlen 
vidékeket.

Kalandozz a történelem előtti időkben

CÍM: ROBINSON: THE JOURNEY     MEGJELENÉSI DÁTUM: 2017. JANUÁR 24.     MŰFAJ: KALAND     JÁTÉKOSOK: 1
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Küldetésed, hogy megtisztítsd Gotham-et 
még épp csak elkezdődött – ami ezúttal 
még rémisztőbb mint valaha. 
A kizárólag PlayStation®VR-on elérhető 
Batman™: Arkham VR segítségével te lehetsz 
a Sötét Lovag, a DC hős legikonikusabb 

helyszíneinek virtuális valóságában.
Legyél a világ legnagyszerűbb nyomozója 

és fedezz fel olyan helyeket, mint a 
Wayne Manor és a Batcave, miközben egy 
klasszikus Arkham univerzum vadonatúj és 
személyes történetében harcolsz.

Legyél Batman

CÍM: BATMAN™: ARKHAM VR     MEGJELENÉSI DÁTUM: 2017. JANUÁR 24.     MŰFAJ: AKCIÓ / KALAND     JÁTÉKOSOK: 1

Batman™: Arkham VR 2017. március 31-ig kizárólag PlayStation®VR-on lesz elérhető.
 BATMAN: ARKHAM VR software © 2016 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Rocksteady Studios. BATMAN and all characters, their distinctive likenesses, and 
related elements are trademarks of DC Comics © 2016. All Rights Reserved.  WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc.  (s16)
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Próbáld ki a PlayStation®VR-t egy rémisztő, új 
módon miközben a túlélő horror bekúszik a 
virtuális valóság nagyszerű birodalmába.

A Resident Evil 7 Biohazard közel hozza a 
horrort egy rémisztő új módon és elrepít egy 

Louisiana-i vészjósló, elhagyatott ültetvényre, 
ahol minden lépés - amit a titokzatos, burjánzó 
birtokon megteszel – végzetes lehet. Túl fogod 
élni?

A horror megérkezik

CÍM: RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD     MEGJELENÉSI DÁTUM: 2017. JANUÁR 24.     MŰFAJ: HORROR     JÁTÉKOSOK: 1

 

*15 RESIDENT EVIL™ 7 BIOHAZARD 2017. január 24-én érkezik PS4-re. A VR mód 12 hónapig kizárólag PlayStation VR-on lesz elérhető.
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Miután lezuhansz és ott rekedsz egy idegen 

világban, elindulsz felfedezni a bolygót, ahol 

egyetlen eszközöd a mentőkabin sürgősségi 

fegyvere.

Célod, hogy megtudd mi lett a sorsa a Zarándok 

személyzetének, feltárd az Anomália rejtélyét, és 

ami a legfontosabb, hogy túléld mindezt.

Elveszve az űrben

CÍM: FARPOINT     MEGJELENÉSI DÁTUM: HAMAROSAN     MŰFAJ: FPS     JÁTÉKOSOK: 1 
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Kösd be magad a Cobra – a 

valaha épített legerősebb tank - 

pilótafülkéjébe és éld át az első 

személyű VR harcot a neon-sebhelyes 

sci-fi tájakon egy robbanékony, 1-4 

szereplős kampányban.

Szereld fel tankod nagyszámú 

pusztító fegyverrel és küzdj 

meg utadon a kolosszális végső 

leszámolásig.

Epikus co-op hadviselés tankkal

CÍM: BATTLEZONE     MEGJELENÉSI DÁTUM: 2017. JANUÁR 24.     MŰFAJ: ÁRKÁD / ELSŐ NÉZETES LÖVÖLDÖZŐS     JÁTÉKOSOK: 1 | 2-4 ONLINE (PLAYSTATION®PLUS SZÜKSÉGES)
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Cím: Until Dawn™: Rush of Blood

Megjelenési dátum: 2017. január 24.

Műfaj: Lövöldözős / Horror

Játékosok: 1

Egy pokoli hullámvasút
Éld át a virtuális valóság élményt, amiben minden 
boldogan lövöldöző arcade shooter rajongó szívébe 
félelem költözik.

Fegyverkezz fel nyakig, majd durrants keresztül 
a minden irányból rád támadó rémálomszerű 
lények hordáján. Bukj le, hajolj el minden elől, amit 
feléd dobnak ebben a rémülettel teli, kizárólag 
PlayStation®VR-on elérhető pokoli hullámvasúton.

Cím: EVE: Valkyrie™

Megjelenési dátum: 2017. január 24.

Műfaj: Első nézetes lövöldözős

Játékosok: 1 Online | 2-16 Online  

(PlayStation®Plus szükséges) 

Üdvözlünk a következő életedben!
Csatlakozz a Valkyrie-hez, a halhatatlan kalózok 
törvényen kívüli bandájához és harcolj a galaxisban 
a dicsőséghez vezető utadon. Váltsd az ágyútüzet 
készpénzre miközben a vagyont és a hírnevet 
hajszolod az űr szélén.

Tapasztald meg a 360 fokos virtuális valóság 
csata intenzitását lenyűgöző csillagrendszerekben. 
Kösd be magad űrhajód pilótafülkéjébe és indulj 
üdítő, csapat-alapú csatákra. Erőteljes fegyverzet 
és felszerelések révén frissítsd és szabd személyre 
flottádat, hogy csúcson lehess a harcban.

PlayStation®VR 
Az űrcsatáktól a rejtvényekig és a pszichológiai horrorig  
ki tudja hová repít a következő PlayStation®VR kalandod?



Cím: Tumble VR
Megjelenés: 2017. január 24.
Műfaj: Puzzle / Szimuláció
Játékosok: 1

A rejtély egy új dimenziója
Biztos kezed van és acélból vannak az idegeid? 
Szeretsz tornyokat építeni, vagy inkább a 
bontás a kedvenced? A több mint 70 ördögien 
addiktív, egyensúlyozásra, építésre, bontásra 
alapuló kizárólag PlayStation®VR-on elérhető 
Tumble VR próbára teszi fizikai és mentális 
ügyességed.

Cím: Star Trek:  
Bridge Crew
Megjelenési dátum:  
2017. március 14.
Műfaj: Stratégia
Játékosok: 1 | 2-5 Online 
(PlayStation®Plus 
szükséges)

Cím: Here They Lie™

Megjelenési dátum: 2017. január 24.
Műfaj: Akció

Játékosok: 1

Tapasztald meg a valódi rettegést
Készen áll az elméd egy sötét, zavaros pszichológiai 
horrorra? Vedd fel PlayStation®VR headset-ed és 
repülj el egy furcsa és rosszindulatú lények által lakott 
félelmetes, szürreális világba. Elképzelhetetlen borzalmak 
leselkednek minden sarkon, amelyek kísértik és 
megfertőzik elmédet. Le mersz mélyebbre ereszkedni a 
rókalyukba, hogy szembenézz létezésed értelmével?

Cím: Super Stardust™ Ultra VR

Megjelenési dátum: 2017. január 24.

Műfaj: Lövöldözős

Játékosok: 1

Az intergalaktikus háború még személyesebb 
lett
Repülj a klasszikus PlayStation® lövöldözős játékba egy merőben új 
perspektívában – állj készen ismét, hogy megvédd bolygódat, most az 
erőteljes csillagrombolód pilótafülkéjéből.
A PlayStation®VR-ra feljavított eredeti Super Stardust Ultra játék módot 
és harcolj az online ranglisták előkelő helyeiért. Sikerül kivívnod a világ 
legjobb Super Stardust pilótája címet?

Cím: Eagle Flight
Megjelenés: 2017. január 24.
Műfaj: Repülő szimulátor
Játékosok: 1 | 2-6 Online 

(PlayStation®Plus szükséges)

Tiéd az ég
Ötven évvel az emberiség eltűnte után a természet visszavette 
magának Párizs városát, amiből így lélegzetelállító játéktér vált.

Fedezd fel ezt az ikonikus várost egyszemélyes módban és vegyél 
részt az akár hat szereplős légi harcban.

Fedezd fel az űrt a virtuális 
valóságban
A Star Trek: Bridge Crew téged és barátaid egy 
űrhajó szívébe helyez, ahol - mint a Szövetség 
tisztjei – minden cselekedeted és döntésed 
együttesen fogja meghatározni űrhajód és a 
legénységed sorsát.

A kifejezetten VR-ra fejlesztett Star Trek: Bridge 
Crew az egyetlen játék, ami élethű Star Trek 
univerzumba való merítkezést tesz lehetővé.



Tökéletesítsd PS4™ játék élményedet a nélkülözhetetlen hivatalos perifériáinkkal és kiegészítőinkkel – 
ami tökéletes választás minden játékos számára, a bátor egyedi kalandozótól a multiplayer bajnokig 

egyaránt.

Hivatalos PlayStation®4  
perifériák és kiegészítők

DUALSHOCK®4 USB 
Vezeték nélküli adapter
Csatlakoztass egy DUALSHOCK®4 vezeték 
nélküli kontrollert Windows®PC/Mac-hez 
Bluetooth®-on keresztül és tökéletesítsd 
a Remote Play és a PlayStation™Now*16 
élményt.

Platinum vezeték nélküli fejhallgató
Tapasztald meg a profi hangminőséget PS4™ játék közben a 
tökéletesített 7.1–es virtuális térhatású hanggal – amit a 3D 
Audio technológia és 50 mm-es hangszórók nyújtanak. Észleld 
valamennyi ellenséges hangot és élvezd csapattársaiddal a 
kristálytiszta chat-et a két beépített zajcsökkentős mikrofon 
révén. Merülj el jobban a 3D Audio kompatibilis játékokban 
a lélegzetelállító objektum-alapú, mindenhonnan áradó 
hanggal. A fejhallgató elegáns, összecsukható, megnövelt 
akkumulátor idővel és a PlayStation®VR-ral vagy egyéb mobil 
eszközzel használható 3,5 mm-es audio kábellel rendelkezik.

DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlő
A DUALSHOCK®4 vezeték nélküli vezérlő az innovatív funkciók, az 
intuitív design és a precíz irányításnak köszönhetően meghatározza 
az új generációs játékot. Az új modell elegáns matt kidolgozású 
és láthatóvá teszi felülről a fénysávot – ami a még intuitívabb 
játékmenet érdekében olyan információkat tesz láthatóvá egy 
pillantás alatt, mint az egészségi állapotod. Az USB kommunikációt 
is támogatja PS4™-gyeddel, lehetővé téve a választást a vezetékes 
USB-n vagy a Bluetooth®-on keresztüli játék irányításra.

ÚJ

Wave Blue Jet Black Magma Red
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*16 A Remote Play-hez és a PS Now-hoz nagy teljesítményű internet kapcsolat szükséges. Némely játék és operációs rendszer nem támogatott. A PS Now-hoz előfizetés is szükséges és nem minden régióban érhető el. A DUALSHOCK®4 jellemzők applikációtól és játéktól 
függenek. További információért látogass el a playstation.com/ds4-adaptor oldalra. Vezetékes USB kapcsolat is használható a Remote Play-hez. *17 A video tartalom megosztást nem minden játék támogatja. Sony Entertainment Network fiók és külsős fél fiók szükséges.

Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

PlayStation®Camera 
A PlayStation®VR-hoz PlayStation®Camera 
szükséges, ami segít elmélyülni a lenyűgöző 
virtuális terekben. Olyan PS4™ extra funkciók 
is elérhetővé válnak, mint a hangvezérlés, 
arcfelismerés, és video megosztás*17 játék 
közben. Az újratervezett PlayStation®Camera egy 
rugalmas állványt is tartalmaz, amely segít TV 
tetejére vagy elé helyezni azt.

ÚJ

Függőleges tartó
Takaríts meg helyet a TV 
körül és helyezd az új 
megjelenésű PlayStation®4 
vagy PlayStation®4 Pro 
konzolodat függőleges 
helyzetbe biztonságosan 
a függőleges tartó 
segítségével.

ÚJ

DUPLA CSOMAG  
PlayStation®Move
A PlayStation®Move mozgásvezérlő lehetővé teszi, hogy azonnal és ösztönösen kölcsönhatásba lépj virtuális 
környezeteddel a kompatibilis PlayStation®VR játékokban. Amint felrakod a sisakot, a megmarkolt mozgásvezérlő 
lőfegyvertől, íjakon, nyilakon a billiárd dákóig bezárólag bármi lehet virtuális kezedben.

P L AY S TAT I O N ® V R
K I EGÉSZ Í TŐ

PLAYSTATION®VR-HOZ
S Z Ü K S É G E S
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