Nintendo Classic Mini: NES je mini verze průlomové konzole NES,
původně vydané v roce 1986. Jednoduše připojte kabel konzole do vaší
televize, popadněte šedý ovladač a znovuobjevte radost při hraní NES titulů,
nově v HD a 60Hz!

Historie konzole
Nintendo Entertainment System
Co začalo svůj život jako
Famicom (Family Computer)
v Japonsku se stalo strojem,
který zachránil videoherní
průmysl.
Konzole NES se může pochlubit
knihovnou her dokazující, že
Nintendo se svým unikátním
přístupem stále vyniká i po více
jak třiceti letech. Mezi obrovskou
hromadou více jak pěti stovek titulů

pak najdete milované klasiky jako
je Super Mario Bros., The Legend
of Zelda, Metroid, Donkey Kong,
Excitebike a další!
Ikonický NES ovladač představuje
křížovou směrovou ovládací plochu,
dvě malá kulatá tlačítka a dvojici
tlačítek ‘START’ a ‘SELECT’. Základy
tohoto ovladače se staly standardem
pro celý videoherní průmysl
a využívají se dodnes.

Hrajte NES hry tak, jak by se hrát
měly, a to s přibaleným Nintendo
Classic Mini: NES ovladačem.

Nintendo Classic Mini: NES ovladač
může být použit také pro hraní Virtual
Console her na vašich konzolích
Wii a Wii U. Stačí ho zapojit do Wii
Remote ovladače.

ULOŽTE SI SVŮJ POSTUP
Pokračujte tam, kde jste skončili díky čtyřem přerušovacím bodům pro každou hru.
ZVOLTE SI SVŮJ POHLED S DISPLAY MÓDY
• CRT ﬁlter: Vypadá jako stará televize včetně po obrazovce občas přebíhajících čar.
• 4:3: Replikuje klasický NES vizuál s nepatrným horizontálním zahnutím.
• Pixel Perfect: Koukejte na hry přesně tak, jak byly navrženy!
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Mario Bros.

Donkey Kong

Eliminujte všechny protivníky v každé
úrovni pro získání vysokého skóre.
Přidejte druhého hráče coby Luigiho
pro ještě větší zábavu!*

Překonejte stále složitější překážky,
abyste zachránili unesenou Pauline
a srazili toho otravného DK z jeho
hradu!

Pac-Man

Balloon Fight

Pohybujte Pac-Manem skrze
bludiště, vyhýbejte se duchům
a snězte všechny kuličky. Mějte se
ale na pozoru, protože každý duch
se chová jinak!

Práskejte nepřátelské balóny a pak je
zasáhněte znovu, než se stačí znovu
nafouknout. Dávejte si ale pozor
na nebezpečí přicházející ze všech
stran!

Super Mario Bros.

Punch-Out!!

Běhejte a skákejte jako Mario
nebo Luigi na jejich cestě napříč
Mushroom Kingdom za záchranou
princezny Peach a porážkou
Bowsera.

Ice Climber

Donkey Kong Jr.

Zdolejte zrádné vrcholky, skákejte
přes ledové propasti a odrážejte
ve sněhu číhající bestie, a to sólo
nebo s kamarádem.

Donkey Konga zajal Mario! Houpejte
se a šplhejte po révách a řetězech,
abyste DK zachránili ze spárů Maria.

Excitebike
Uhánějte přes nebezpečné
překážkové dráhy nebo se postavte
dalším jezdcům v závodech na čas.
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Postavte se s maličkým boxerem
Little Macem proti rozmanitému
zástupu soupeřů. Objevte slabiny
vašich protivníků a pošlete je k zemi.

*Pro hraní multiplayeru je vyžadováno dodatečné příslušenství prodávané samostatně.

Kid Icarus
Akční plošinovka s andělským
válečníkem Pitem v hlavní roli, který
musí zachránit bohyni Palutenu před
zlou Medusou.
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The Legend of Zelda

Super Mario Bros. 2

Epická série začala právě
zde, když se hrdina Link vydal
na dobrodružnou výpravu napříč
úžasným světem zvaným Hyrule.

Připojte se k Mariovi a jeho
společníkům na výpravě
za záchranou světa Subcon před
bídáckým tyranem Wartem.

Zelda II
The Adventure of Link
Na této výpravě musí Link najít
Triforce odvahy a probudit princeznu
Zeldu ze spánku, který na ní kouzlem
uvrhl ďábelský Ganon!

Ghosts’n goblins
Připojte se k chrabrému
rytíři Arthurovi na děsivé
výpravě za záchranou jeho
milované princezny před jejími
nadpřirozenými vězniteli.

Metroid

Gradius

Jako lovkyně odměn Samus Aran
si budete probojovávat cestu skrz
hlubiny planety Zebes, abyste porazili
vesmírné piráty s jejich vůdkyní
Mother Brain a obnovili mír v galaxii.
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Čelte vlnám nepřátel i enormním
bossům, abyste zachránili Gradius
a poté i celou galaxii před
ďábelskými Bacteriony.

Galaga

Tecmo Bowl

V této klasické arkádové střílečce
ovládáte svůj letoun a sestřelujete
vlny útočících vetřelců!

V této sportovní hře si vyberete
jeden z dvanácti týmů a pokusíte se
probít až na samý vrchol!

Castlevania

Castlevania II: Simon’s Quest

Probojujte si cestu skrze Drákulův
hrad hemžící se duchy, gobliny,
démony a dalšími nadpřirozenými
monstry.

Pomozte lovci upírů jménem
Simon Belmont vystopovat a zničit
Drákulovy pozůstatky, aby se
zachránil před smrtící kletbou.
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Double Dragon

Bubble Bobble

Billy Lee musí zachránit svou
unesenou přítelkyni před odporným
gangem. Použijte jakoukoliv zbraň,
která se vám dostane do rukou
a probojujte si cestu skrz město.

Pomozte Bubovi a Bobovi porazit
nepřátele uvězňováním do bublin
a jejich následným práskáním v této
logické klasice.

Mega Man II
Podlý Dr. Wily se vrátil s novou
armádou Robot Masterů, aby vyzval
našeho hrdinu! Dokáže Mega Man
znovu zachránit svět?

Létejte jako Raccoon Mario, plavte
jako Frog Mario a vrhejte ohnivé
koule jako Fire Mario! Použijte
všechny jeho schopnosti k poražení
Bowsera a jeho potomků v této
vychvalované plošinovce!

Final Fantasy

StarTropics

Pomozte pětici válečníků světla
porazit ďábelské síly, získat
elementální orby a zachránit jejich
svět.

Prozkoumejte tropický ostrov,
ať už po svých nebo v ponorce,
a bojujte s monstry při hledání svého
ztraceného strýčka.

Dr. Mario
Vyhubte všechny viry v lahvi
otáčením a umisťováním barevných
vitamínových kapslí, abyste dosáhli
obrovského skóre v této legendární
logické hře!

Ninja Gaiden
Prožijte původní dobrodružství
stínového válečníka jménem
Ryu Hayabusa v této oceňované
a náročné akční plošinovce.
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Super Mario Bros III

Super C
Vetřelecký válečný štváč Red
Falcon je zpět! Probojujte se přes
jednotlivé úrovně této akční střílečky
a zachraňte svět.

Kirby’s Adventures
Vdechujte své protivníky a kopírujte
jejich schopnosti v plošinovkovém
dobrodružství s Kirbym v hlavní roli!
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Co je v balení?
• Konzole Nintendo Classic Mini: NES
• Ovladač Nintendo Classic Mini: NES
• HDMI kabel
• USB napájecí kabel*
• 30 předinstalovaných her
*Pro hraní je potřeba AC adaptér pro USB kabel, který ale není součástí balení.

Dodatečný
NES Classic
ovladač.
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