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Poděl se o 

a zábavu

Nintendo Labo and Nintendo Switch are trademarks of Nintendo. © 2018 Nintendo.

Nintendo Switch se dokáže přizpůsobit vaší situaci, takže můžete hrát hry, které chcete, bez 
ohledu na to, kde jste. Jedná se o novou éru hraní, kde nemusíte přizpůsobovat svůj život hraní, 
ale vaše konzole se přizpůsobí vašemu životnímu stylu. 

Užívejte si her kdykoliv, kdekoliv a s kýmkoliv s fl exibilními módy hraní.

Více na www.mojenintendo.cz/Nintendo-Labo

Už jste někdy vynechali hru, protože 
jste neměli dost času na hraní?

Jeden ovladač nebo dva, vertikálně 
nebo horizontálně, tlačítka nebo pohyb… 
Joy-Con a Nintendo Switch dávají maxi-
mální fl exibilitu při hraní.

KDYKOLIV, KDEKOLIV, S KÝMKOLIV

Nintendo Switch
Neon blue Joy-Con (L) / Neon red Joy-Con (R)

Nintendo Switch
Grey Joy-Con (L) / (R)
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Představte si, že můžete proměnit kus obyčejného kartonu na té-
měř cokoliv:

            motorku,            rybářský prut,            klavír

nebo cokoliv vás napadne!

Složte připravené kusy kartonu do různých výtvorů, zvaných 
Toy-Con, přidejte Nintendo Switch a přiveďte je k životu!

        Vyhrajte závod,        chyťte rybu,          zahrajte skladbu…

Nintendo Labo umožňuje komukoliv užít si stavění, hraní a objevo-
vání. Rodiny, které si budou s Nintendo Labo hrát, mohou objevit 
nové způsoby hraní, aniž by si to uvědomili. A někdy mohou být 
tyto objevy ta největší zábava!

CO JE  
NINTENDO LABO?

Postavte každý 
Toy-Con za pomoci 

interaktivních instrukcí 
krok po kroku!

RC Auto Rybářský prut

Motorka Klavír

Dům

27/04/201827/04/2018
S tímto setem můžete vytvořit 
5 různých Toy-Con výtvorů

S touto sadou můžete vytvořit 
vlastního robota!Vyžaduje konzoli 

Nintendo Switch 
(prodávaná samostatně).

Vyžaduje konzoli 
Nintendo Switch 

(prodávaná samostatně).

Přizpůsobte si 
svůj Toy-Con

Vynalézejte 
v Toy-Con Garage

Ozdobte si své Toy-Con výtvory vlastními kreativními designy!

Také dostupné:
Nintendo Labo

CUSTOMISATION SETSTOMISATION 

Přidejte svou 
Nintendo Switch 
konzoli k Toy-Con 
výtvoru a začněte 

hrát!

Objevte, jak fungují 
vaše Toy-Con výtvory 

a užijte si ještě víc 
zábavy!

PŘÍKLAD

PŘÍKLAD

Udělejte ho podle svého!
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