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Historia konsoli 
Nintendo Entertainment System

Urządzenie znane w Japonii
jako Famicom (Family
Computer, czyli komputer
rodzinny) uratowało branżę
gier wideo.

Biblioteka gier na NES-a jest bardzo

bogata i można w niej znaleźć wiele

wyjątkowych gier, z których Nintendo

słynie już od 30 lat. Znajduje się w 

niej ponad 500 tytułów, w tym wiele 

klasyków, takich jak Super Mario 

Bros., Th e Legend of Zelda, Metroid, 

Donkey Kong, Excitebike i nie tylko! 

Kultowy kontroler NES składa się 

z pada kierunkowego w kształcie 

plusa, dwóch okrągłych przycisków 

oraz bliźniaczych przycisków START 

i SELECT. Te elementy sterowania 

stały się standardem, na którym 

opierają się współczesne kontrolery.

Nintendo Classic Mini: NES to miniaturowa wersja przełomowego 
NES-a pierwotnie wydanego w 1986 roku. Podłącz konsolę do telewizora, 
weź w dłonie szary kontroler i odkryj na nowo radość grania w gry na NES-a, 
tym razem w wysokiej rozdzielczości, z częstotliwością odświeżania 60Hz!

Graj w gry z NES-a tak, jak miało się 
w nie grać, na co pozwoli dołączony 
kontroler Nintendo Classic Mini: 
NES Controller.

Po podłączeniu do WiiLota (Wii 
Remote) Nintendo Classic Mini: 
NES Controller możesz wykorzystać 
w grach na Konsolę Wirtualną NES 
na konsoli Wii lub Wii U.

ZAPISZ POSTĘPY Z GRY 
Wznów gdzie tylko chcesz dzięki czterem punktom wstrzymania. 

WYBIERZ JEDEN Z TRZECH TRYBÓW WIZUALNYCH
•  Filtr kineskopowy: Zupełnie jak stary telewizor z liniami skanowania.

•  4:3: Klasyczne wyświetlanie z lekkim rozciągnięciem w poziomie.

•  Dbałość o szczegóły: Niech gry wyświetlają się zgodnie z projektem!



Pac-Man

Kieruj Pac-Manem w labiryntach, 
unikaj duszków i jedz kuleczki. 
Uważaj jednak: każdy duszek 
zachowuje się inaczej!
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Super Mario Bros.

Biegaj i skacz z Mario lub Luigim, 
którzy przemierzają Królestwo 
Grzybów, aby uratować księżniczkę 
Peach i pokonać Bowsera.

Excitebike

Ścigaj się na niebezpiecznych torach 
pełnych przeszkód i bądź szybszy 
od swoich rywali. 

Punch-Out!!

Pokieruj małym pięściarzem Little 
Maciem w walkach z różnymi 
przeciwnikami. Odkryj ich czułe 
punkty i wyprowadzaj silne ciosy.

*Do trybu multiplayer wymagany zakup dodatkowych kontrolerów.

Kid Icarus

Platformówka akcji, w której Pit, 
anielski wojownik, musi uratować 
boginię Palutenę i ochronić Krainę 
Aniołów przed złą Meduzą.

Ice Climber

Podbijaj zdradliwe szczyty, 
przeskakuj oblodzone przepaście 
i neutralizuj śnieżne bestie – samemu 
lub z przyjacielem.

Mario Bros.

Pokonaj wszystkich przeciwników 
na danym poziomie. Luigi jako drugi 
gracz to więcej zabawy!*

Donkey Kong Jr.

Donkey Kong został porwany 
przez Mario! Huśtaj się na lianach 
i łańcuchach i wspinaj się po nich, 
aby uratować DK z sideł Mario.

Donkey Kong

Pokonuj coraz trudniejsze 
przeszkody, aby uratować porwaną 
Pauline i w końcu zrzucić DK 
z wysokiej platformy!

Balloon Fight

Przebijaj balony wrogów i nie 
dopuść do nadmuchania nowych. 
Uważaj na niebezpieczeństwa 
nadchodzące z każdej strony!
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Zelda II 
The Adventure of Link

Link musi odnaleźć Trójmoc Odwagi 
i wybudzić zaklętą w sen Księżniczkę 
Zeldę, jednocześnie starając się nie 
dopuścić do wskrzeszenia złego 
Ganona!

Galaga

Steruj statkiem i znicz wszystkich 
najeźdźców z kosmosu w klasycznej 
zręcznościowej strzelance!

Super Mario Bros. 2

Dołącz do Mario i jego przyjaciół, 
aby uratować krainę snów 
od żabiego tyrana, Warta.

Castlevania II: Simon’s Quest

Pomóż łowcy wampirów Simonowi 
Belmontowi odnaleźć i zniszczyć 
szczątki Drakuli, aby uratować 
Simona od śmiertelnej klątwy.

Gradius

Walcz z falami wrogów i wielkich 
bossów,  aby ochronić planetę 
Gradius, a następnie całą galaktykę, 
przed złymi Bacterionsami.

Metroid

Łowczyni nagród Samus Aran trafi a 
na planetę Zebes, aby zniszczyć 
kierującą Kosmicznymi Piratami 
Matkę Mózg i przywrócić pokój w 
galaktyce.

Ghosts’n goblins

Pomóż odważnemu Arturowi 
odzyskać jego ukochaną księżniczkę 
z rąk porywaczy nie z tego świata.

Castlevania

Wejdź do zamku Drakuli i zmierz 
się w nim z duchami, goblinami, 
demonami i innymi stworami nie 
z tego świata.

Tecmo Bowl

Wybierz jedną z 12 drużyn grających 
w football amerykański i spróbuj 
doprowadzić ją na szczyt!

The Legend of Zelda

Pierwsza część epickiej serii. 
Link rozpoczyna swoją pełną 
akcji przygodę, przemierzając 
fantastyczny świat Hyrule.



Bubble Bobble

Pomóż Bubowi i Bobowi pokonać 
wrogów więżąc ich w bańkach, 
a następnie przekuwając je w tej 
klasycznej grze logicznej.
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Mega Man II

Nikczemny Dr Willy powrócił z nową 
armią Robo Mistrzów, którym czoła 
stawi nasz bohater! Czy Mega Man 
znowu uratuje świat?

Dr. Mario

Zniszcz wszystkie wirusy w butelce 
obracając i łącząc w linie kolorowe 
kapsułki z witaminami. Spróbuj 
uzyskać jak najwyższy wynik w tej 
klasycznej układance!

StarTropics

Przemierzaj tropikalną wyspę pieszo 
lub pływając w łodzi podwodnej, 
walcz z potworami i odnajdź 
zaginionego wujka.

Double Dragon

Uratuj Marian, dziewczynę Billy‘ego 
Lee, z rąk złego gangu. Wykorzystaj 
każdą broń, która ci się nawinie, 
lub po prostu walcz uderzając 
przeciwników pięściami i kopiąc ich.

Kirby’s Adventures

Pochłaniaj wrogów i kopiuj ich 
umiejętności w platformówce 
z Kirby‘im w roli głównej!

Final Fantasy

Pomóż Wojownikom Światła 
pokonać siły zła, przywrócić światło 
kulom żywiołów i uratować świat.

Super Mario Bros III

Lataj jako Mario Szop, pływaj jako 
Mario Żaba, rzucaj kulami ognia jako 
Ognisty Mario! Wykorzystaj moce 
Mario, aby pokonać Bowsera i jego 
dzieci w tej kultowej platformówce!

Ninja Gaiden

Powróć do pierwszej przygody 
Ryu Hayabusy, wojownika cienia, 
w tej kultowej platformówce akcji, 
będącej sporym wyzwaniem.

Super C

Red Falcon, przywódca armii 
obcych, powraca! Strzelaj do wielu 
wrogów w tym intensywnym side-
scrollerze i uratuj świat.
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*Zasilacz do kabla USB jest wymagany do uruchomia konsoli, ale nie wchodzi w skład zestawu.

Co jest w pudełku?

• Konsola Nintendo Classic Mini: NES

• Kontroler Nintendo Classic Mini: NES 

• Kabel HDMI

• Kabel zasilający USB*

• 30 gier pre-instalowanych

Dodatkowy
kontroler

NES Classic Controller
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www.nintendo.pl/minines


