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Joy-ConTM

Dziel się zabawą dzięki 

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

Konsola Nintendo Switch może dopasować się do sytuacji, dzięki czemu możesz grać w to co 
chcesz, niezależnie od tego, jak mało masz czasu. To nowa era, w której nie musisz zmieniać 
swojego życia, aby grać – teraz to konsola zmieni się, aby dopasować się do twojego życia. 

Ciesz się grami kiedykolwiek, gdziekolwiek, z kimkolwiek, dzięki elastycznym trybom rozgrywki.

Dowiedz się więcej na www.nintendo.co.uk/nintendolabo

Nie przeszedłeś kiedyś gry 
z powodu braku czasu?

Jeden kontroler lub dwa, poziomo lub pio-
nowo, sterowanie ruchem lub przyciska-
mi... Joy-Cony oraz Nintendo Switch dają 
ci całkowitą swobodę rozgrywki.

GDYKOLWIEK, GDZIEKOLWIEK, Z KIMKOLWIEK 

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

Nintendo Switch
Grey Joy-Con (L) / (R)

labo_brochure_pl.indd   1-3labo_brochure_pl.indd   1-3 06.03.2018   12:46:3306.03.2018   12:46:33



Wyobraź sobie, że możesz zmienić zwyczajny kawałek kartonu 
w praktycznie wszystko: 

            motocykl,           wędkę,            pianino 

i cokolwiek sobie wymarzysz!

Składając arkusze kartonu w szereg kształtów o nazwie Toy-Con 
i łącząc je z Nintendo Switch, możesz tchnąć w nie życie!

        Wygraj wyścig,        złap rybę,          zagraj piosenkę...

Nintendo Labo pozwoli każdemu z łatwością cieszyć się tworze-
niem, graniem i odkrywaniem. Rodziny, które razem wypróbują 
Nintendo Labo, mogą wkrótce zacząć wymyślać nowe sposoby 
rozgrywki i to nie zdając sobie z tego sprawy. Czasami to pomysły 
są najlepszą częścią zabawy!

CZYM JEST   
NINTENDO LABO?

Zbuduj każdego 
Toy-Cona, krok 

po kroku, używając 
interaktywnych 

instrukcji!

Samochodzik RC Wędka

Motocykl Pianino

Dom

27/04/201827/04/2018
Ten zestaw pozwoli ci 
stworzyć 5 różnych Toy-Conów

Ten zestaw pozwoli 
ci stworzyć własnego robota!Wymagana konsola 

Nintendo Switch 
(sprzedawana oddzielnie).

Wymagana konsola 
Nintendo Switch 

(sprzedawana oddzielnie).

Spersonalizuj 
swojego Toy-Cona

Wymyślaj 
w Toy-Con Garage

Udekoruj swoje akcesoria Toy-Con swoimi własnymi kreatywnymi wzorami!

Dostępny także:
Nintendo Labo

CUSTOMISATION SETSTOMISATION 

Podłącz 
swoją konsolę 

Nintendo Switch 
do Toy-Cona i zacznij 

zabawę!

Wykorzystaj swoje 
akcesoria Toy-Con 
w jeszcze lepszy 

sposób, odkrywając 
jak działają!

PRZYKŁAD

PRZYKŁAD

Dopasuj go do siebie!
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