BÁRMIKOR, BÁRHOL, BÁRKIVEL

Adtál már fel valaha játékot,
mert nem volt elég időd játszani?
A Nintendo Switch konzol igényeidnek megfelelően képes átváltozni, így bármilyen elfoglalt is
légy, mindig marad időd a téged érdeklő videojátékokra. Új korszak kezdődik, ahol nem kell az
életstílusodon változtatnod, hogy játszhass, mert a játékkonzol alkalmazkodik az életstílusodhoz.
Élvezd a játékokat bárhol, bármikor és bárkivel a rugalmas és kötetlen játékmódoknak hála.

Asztali mód

TV mód
Oszd meg a játék örömét a

Joy-Con

TM

kontrollerekkel

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

Kézikonzol mód

Egy kontroller vagy kettő, függőlegesen
vagy vízszintesen tartva, mozgásvezérlés
vagy nyomógombok.... A Joy-Con és a Nintendo Switch teljes rugalmasságot biztosít a játékélményben.

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

Tudj meg többet a www.nintendo.co.uk/nintendolabo címen
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MI AZ A

NINTENDO LABO?
Képzeld el, milyen lenne egy darab kartont átváltozatni szinte bármivé:
motorrá,

horgászbottá,

zongorává

vagy akármivé, ami eszedbe jut!
Kartonlapok hajtogatásával és összerakásával különféle formákat
alkothatsz meg. Ráadásul ezeket a Toy-Connak nevezett szerkezeteket a Nintendo Switch konzollal kombinálva életre is keltheted!
Nyerj meg motorversenyeket,

fogj halat,

Kapcsold össze
Nintendo Switch
konzolodat a Toy-Connal,
és kezdheted
a játékot!

Nintendo Switch konzol
szükséges hozzá
(külön vásárolható)

Ezzel a készlettel 5 különböző
Toy-Cont alkothatsz meg

27/04/2018
Nintendo Switch konzol
szükséges hozzá
(külön vásárolható)

Ezzel a csomaggal megalkothatod saját robotodat!

adj elő egy dalt...

A Nintendo Labo csomagokkal mindenki könnyedén belejöhet az
alkotásba, a játékba és a felfedezésbe. A Nintendo Labo élményt
együtt élvező családok még saját találmányokat és játékmódokat is
megalkothatnak, akár véletlenül is – végtére is, néha maga a felfedezés a legjobb játék!
Építsd meg
a Toy-Conokat az
interaktív utasításokat
követve lépésről
lépésre!

27/04/2018

Távirányítású kisautó

Horgászbot

Házikó

Motorbicikli

Zongora

Elérhető még:

Nintendo Labo
CUSTOMISATION
STOMISATION SET

Tedd egyedivé
Toy-Conodat

Alkosd meg saját találmányaidat a Toy-Con Garázsban

Formáld a saját ízlésedre!

PÉLDA

Ismerd meg
a működésüket,
és hozz ki még többet
a Toy-Con
tartozékokból!
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Díszítsd ki a Toy-Con tartozékokat saját kreatív dizájnelemeiddel!

PÉLDA
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