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A Nintendo Entertainment System 
Története
Ami eredetileg Famicom 
(Family Computer) néven 
kezdte pályafutását 
Japánban, végül a videojáték-
ipar megmentője lett.

A NES bámulatos játékkínálata máig 

remekül példázza, hogy a Nintendo 

minőség még több mint 30 év elteltével 

is ugyanúgy tündököl. A lenyűgöző 

mennyiségű, több mint 500 játék 

között olyan közkedvelt klasszikusok 

találsz, mint a Super Mario Bros., a Th e 

Legend of Zelda, a Metroid, a Donkey 

Kong az Excitebike és sok más!

Az ikonikus NES kontrolleren 

megtalálható a keresztszerű 

iránygomb, a két apró kerek gomb, 

valamint a ’START’ és ’SELECT’ gomb. 

A kontroller alapjai ipari szabvánnyá 

váltak, aminek hatása még ma is 

érezhető.

A Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System az eredetileg 
1986-ban megjelent, úttörő NES konzol miniatűr változata. Csak 
csatlakoztasd a konzolt a TV készülékedhez, vedd a kezedbe a szürke 
kontrollert és fedezd fel újra a klasszikus NES játékok örömét – nagy 
felbontásban, 60 Hz-en!

Játssz NES játékokat úgy, ahogy 
eltervezték őket – a mellékelt 
Nintendo Classic Mini: NES 
Controller segítségével.

A Nintendo Classic Mini: NES 
Controller a Virtual Console 
kínálatában megtalálható NES 
játékok irányítására is alkalmas Wii 
vagy Wii U konzolon, egy Wii Remote 
kontrollerhez csatlakoztatva.

MENTSD EL JÁTÉKÁLLÁSOD 
Folytasd ott, ahol abbahagytad a négy szünet ponttal minden játékban. 

VÁLASSZ A KÜLÖNBÖZŐ MEGJELENÍTÉSI MÓDOK KÖZÜL
•  CRT fi lter: Úgy néz ki, mint egy régi TV képe, letapogató vonalakkal és mindennel 

együtt.

• 4:3: Idézd fel a klasszikus NES megjelenést egy enyhe vízszintes nyújtással.

• Pixel Perfect: Lásd úgy a játékokat, ahogy eltervezték őket!



Pac-Man

Vezesd végig Pac-Man barátodat 
a labirintusokon, elkerülve 
a szellemeket és befalva az összes 
golyót. Vigyázz: minden szellem 
másként viselkedik!
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Super Mario Bros.

Fuss és ugorj Mariot vagy Luigit 
irányítva, miközben bebarangolod 
a Gomba Királyságot, hogy 
megmentsd Peach Hercegnőt és 
legyőzd Bowsert.

Excitebike

Száguldj el a veszedelmes akadályok 
között, szállj szembe a rivális 
motorosokkal vagy versenyezz az 
idővel.

Punch-Out!!

Szállj szembe az apró ökölvívó, Little 
Mac bőrébe bújva a különböző 
kihívókkal! Találd meg az ellenfeled 
gyenge pontját és győzz kiütéssel!

*A többjátékos módokhoz további, külön kapható kiegészítő szükséges.

Kid Icarus

Egy akció-platformer, amiben 
az angyali harcos Pit igyekszik 
kiszabadítani Palutena istennőt és 
megmenteni Angel Land világát az 
ördögi Medusatól.

Ice Climber

Hódíts meg félelmetes csúcsokat, 
juss át fagyos szakadékokon és bánj 
el a hólakó bestiákkal – egyedül vagy 
akár egy barátoddal.

Mario Bros.

Iktasd ki az összes ellenfelet minden 
pályán a legnagyobb pontszámért. 
Hívd át egy barátodat második 
játékosnak Luigi irányítására a még 
nagyobb élményért!*

Donkey Kong Jr.

Mario foglyul ejtette Donkey 
Kongot! Lengj és mássz az indákon 
és láncokon keresztül, hogy 
megmentsd DK-t Mario karmaiból!

Donkey Kong

Manőverezz az egyre trükkösebb 
akadályok között és mentsd meg az 
elrabolt Paulinet, a bosszantó DK-t 
pedig taszítsd a mélybe!

Balloon Fight

Pukkaszd ki az ellenfelek 
léggömbjeit felülről, majd üsd ki 
őket, mielőtt újra felszállnának. 
Vigyázz a minden irányból érkező 
veszélyekre!
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Zelda II The Adventure of Link

Ebben a kalandban Linknek fel kell 
kutatnia a Triforce of Courage ereklyét, 
hogy feloldja vele a Zelda Hercegnőre 
bocsájtott altató bűbájt, miközben 
megakadályozza az ördögi Ganon 
feltámasztását!

Galaga

Ebben a klasszikus árkád shoot ’em 
up címben az űrhajódat irányítva 
kell lelőnöd a hullámokban érkező 
megszálló idegeneket.

Super Mario Bros. 2

Csatlakozz Mariohoz és barátaihoz 
és mentsd meg Subcon világát Wart, 
a gonosz békakirály elnyomásától.

Castlevania II: Simon’s Quest

Segíts Simon Belmont 
vámpírvadásznak felkutatni és 
elpusztítani Drakula maradványait, 
hogy megmeneküljön az őt sújtó 
halálos átoktól.

Gradius

Nézz szembe az ellenfelek 
hullámaival és hatalmas 
főellenfelekkel Gradius, majd 
a galaxis megmentéséért az ördögi 
Bacterionoktól.

Metroid

Verekedd át magad a Zebes bolygó 
mélységein Samus Aran fejvadásszal, 
iktasd ki a Space Pirate vezér Mother 
Braint és állítsd vissza a békét 
a galaxisban!

Ghosts’n goblins

Csatlakozz Arthurhoz hajmeresztő 
kalandján és szabadítsd ki imádott 
hercegnőjét természetfeletti fogva 
tartói karmaiból! 

Castlevania

Küzdd át magad Drakula szellemek, 
koboldok, démonok és más 
természetfeletti lények lakta 
kastélyán!

Tecmo Bowl

Ebben az amerikai foci játékban 
a 12 csapat egyike felett veheted 
át az irányítást és juttathatod őket 
a csúcsra.

The Legend of Zelda

Itt kezdődött az epikus sorozat, 
amiben a hősies Link egy akciódús 
kalandra indul Hyrule fantasztikus 
világában.



Bubble Bobble

Zárd buborékba, majd pukkaszd 
ki Bub és Bob ellenfeleit ebben 
a klasszikus platformer-akció 
alkotásban.
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Mega Man II

A gonosz Dr. Wily visszatért új Robot 
Masters seregével, hogy kihívja 
hősünket! Vajon Mega Man képes 
lesz újra megmenteni a világot?

Dr. Mario

Számold fel az összes vírust az 
üvegben a színes vitamin kapszulák 
forgatásával és sorba rakásával! 
Tűntesd el a vírusokat minél 
nagyobb pontszám felállításához, 
ebben a klasszikus puzzle játékban!

StarTropics

Fedezz fel egy trópusi szigetet 
gyalog vagy tengeralattjáróval és 
küzdj szörnyetegekkel, miközben 
a nagybátyád után kutatsz!

Double Dragon

Mentsd meg Billy Lee elrabolt 
barátnőjét Mariant a gonosz 
bandától. Használj bármilyen 
kezed ügyébe akadó fegyvert, vagy 
megbízható öklödet és lábadat, 
hogy átverekedd magad a városon.

Kirby’s Adventures

Szippantsd be az ellenfeleket és 
másold le képességeiket ebben 
a platformer kalandban Kirby 
főszereplésével!

Final Fantasy

Segíts a Warriors of Light négy 
harcosának legyőzni a gonosz 
erőket, visszaállítani elem gömbjüket 
és megmenteni a világot!

Super Mario Bros III

Repdess Racoon Marioként, úszkálj 
Frog Marioként, dobálj tűzgolyókat 
Fire Marioként! Használd Mario 
összes erejét Bowser és bajkeverő 
ivadékai legyőzéséhez ebben az 
elismert platformerben!

Ninja Gaiden

Éld át Ryu Hayabusa, az 
árnyékharcos eredeti kalandját 
ebben az elismert és kihívásokkal teli 
akció-platformerben.

Super C

Az idegen háborúpárti Red Falcon 
visszatért! Verekedd át magad 
az ellenfeleken és mentsd meg 
a bolygót, ebben az izgalmas, 
oldalnézetes és felülnézetes 
lövöldözős akciójátékban!
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*Megjegyzés: A csomag nem tartalmazza az USB kábel hálózati csatlakozóját, ami elengedhetetlen a játékhoz

Mi van a dobozban?

• Nintendo Classic Mini: NES konzol

• Nintendo Classic Mini: NES Controller 

• HDMI kábel

• USB hálózati kábel* 

• 30 előretelepített játék

További 
NES Classic Controller 

kiegészítők
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