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Tökéletesen illeszkedik 
a kezedbe

Joy-Con (bal)

Nintendo Switch konzol
Méret: 101 mm x 173 mm x 13,9 mm
Súly: 297 g
Videó kimenet: Maximum 1920x1080, 60 fps
  HDMI kábelt használ TV módban
Audió kimenet: Lineáris PCM 5.1ch támogatás
  HDMI kábelt használ TV módban

Nintendo Switch dokkoló
Méret: 104 mm x 173 mm x 54  mm
Súly: Kb. 327 g
USB portok: Két USB 2.0 kompatibilis port az 
oldalán, egy a hátulján*.
*  Megjelenéskor USB 2.0-t támogat, az USB 3.0 
támogatás egy frissítéssel lesz elérhető később. 

• Rendszer csatlakozók
• Hálózati töltő dugalj
• HDMI port

Joy-Con markolat Joy-Con (jobb)



Válts játékmódot, 
és játssz, ahol 
kedved tartja

Vedd le a Joy-Con 
kontrollereket

Helyezd rá a Joy-Con 
kontrollereket 

a konzolra

1.

2.

Vedd le a Joy-Con kontrollereket 
a Joy-Con markolat oldaláról.

Miután levetted a Joy-Con kontrollereket, 
ráhelyezheted a Nintendo Switch konzol oldalára.



Vedd ki a konzolt 
a dokkolóból3.

Ha kiveszed a Nintendo Switch konzolt 
a dokkolóból, a játék képe a TV-ről egyből eltűnik, 

és a konzol képernyőjén jelenik meg.



Otthoni 
konzol az 

útra



Hagytál már abba játékot, mert nem értél rá játszani?

A Nintendo Switch konzol az igényeidnek megfelelően 
formálható, így bármennyire elfoglalt is vagy, nem kell 
lemondanod a játékaidról.

Ez egy új korszak, ahol nem kell a játék lehetőségéért az 
életmódodon változtatnod – a konzolod igazodik az 
életmódodhoz.

Élvezd a játékokat bárhol, bármikor, bárkivel, rugalmasan és 
kötetlenül!



TV mód Asztali mód

Három játékmód



Hordozható mód 



Gyűljetek össze a nagyképernyő 
előtt, és játsszatok közösen!

Három játékmód 1

TV mód



Kösd össze a konzolt a tévével, hogy 
kicsik és nagyok együtt élvezhessék a 
játék örömét! Ez egy nagyszerű módja 
annak, hogy együtt játsszatok otthon a 
családdal vagy barátokkal. 



Három játékmód 2

Asztali mód

Oszd meg a képernyőt, 
oszd meg a mókát.



Ha épp nincs a közelben TV, csak hajtsd ki a támasztót a konzol 
hátulján, és add át az egyik Joy-Con kontrollert egy barátodnak, 
hogy együtt vagy egymás ellen játszhassatok, közvetlenül a 
konzol képernyőjén.



Három játékmód 3

Hordozható mód

Élvezd a játékokat menet 
közben is egy gyönyörű, 
nagy képernyőn. 



Éld át az otthoni, nagyképernyős játék élményét 
a konzolt a kezedben használva is. Bárhol és 
bármikor játszhatsz akár olyan nagyszabású 
játékokat is, amiket korábban nem tudtál magaddal 
vinni az útra.

Méret
102 mm x 239 mm x 13.9 mm*
* Megjegyzés: 28.4 mm a legnagyobb vastagság, ha az 
analóg karok csúcsától a ZL/ZR gombokig mérjük. 

Súly 398 g

Képernyő Kapacitív érintőképernyő / 
6.2 hüvelyk LCD / 1280 x 720 felbontás

A konzol méretei kézikonzol módban 
(a Joy-Con kontrollerekkel az oldalán)



Többjátékos 
mód



Helyi többjátékos mód Online többjátékos mód

A játékosok akár nyolc Nintendo Switch 
konzolt is összeköthetnek egy közös 
játékhoz, hogy együtt vagy egymás ellen 
játsszanak.

Ha előfi zetsz a Nintendo Switch Online szolgáltatásaira*, az 
interneten a távolból is együtt játszhatsz barátaiddal, vagy a világ 
bármely pontján élő játékosokkal. Az előfi zetők rendelkezésére áll 
egy okoskészülékekre készült, szinkronizálható alkalmazás is, 
amit a kompatibilis Nintendo Switch játékok nyújtotta élmény 
fokozására fejlesztettünk ki. Az applikáció segítségével 
okoskészülékeden keresztül küldhetsz online meghívásokat a 
Nintendo Switch konzolod barátlistáján található játékosoknak, és 
akár hangalapú csevegést is folytathatsz velük. Tudj meg többet a 
Nintendo Switch Online előnyeiről az 58. oldalon. 
*Az online játék a fi zetős szolgáltatás 2018. szeptemberi indulásáig ingyenesen 
elérhető. További információk a hivatalos Nintendo weboldalon.

Wi-Fi
(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
TV módban lehetséges a kábeles LAN 
összeköttetés használata egy külön kapható 
LAN adapter segítségével.

Jellemzők



Joy-Con

Nintendo Switch konzolnak mind a két oldalán van 
egy-egy kontroller, amik akár együtt is használhatóak: 
ezek a Joy-Con kontrollerek.

Míg a két Joy-Con külön-külön is teljes értékű 
kontrollerként használható, a Joy-Con markolatra 
helyezve egy hagyományos közös kontrollert 
alkotnak.

Az egyik Joy-Con kontrollert át lehet adni egy 
barátnak, és máris két játékos módban játszhatóak 
a játékok bárhol és bármikor. 

A Joy-Con függőlegesen vagy vízszintesen is 
használható, és akár a két kontrollert bal és jobb 
kézben tartva is kényelmesen játszhatunk.

Tedd rá a csomagban található csuklópántot és 
erősítsd a csuklódra, hogy biztonságosan élvezhesd 
a Joy-Con mozgásérzékelő képességeit is. 

Ha vízszintesen tartod a Joy-Con kontrollert, akkor 
vállgombok helyett az SR/SL gombokat 
használhatod.

Joy-Con csuklópánt



Oszd meg 
a mókát



Joy-Con:
a továbbfejlesztett 

kontrollerek



Rezgő funkció, mely több mint egyszerű rezgés
Képzeld el, hogy a Joy-Con egy pohár, amiben jégkockák vannak. Ha mozgatod a kontrollert, a HD rumble 
segítségével pontosan érezheted a benne levő jégkockák mozgását.  
Van benne egy… kettő…A HD rumble rezgései annyira precízek, hogy akár azt is meg tudod mondani, hány 
képzeletbeli jégkocka mozog a kontrollerben, mintha tényleg egy jégkockákkal teli pohár lenne a kezedben.
A Joy-Con kontrollerekbe épített HD rezgőfunkció továbbfejleszti a játékélményt, így nem csak 
a hallásunkra és látásunkra támaszkodhatunk.

• Irányító kar lenyomható gombként is
• A/B/X/Y gombok (Fel/Le/Bal/Jobb Gombok)
• L/R Gombok és ZL/ZR Gombok A kontroller tetején. Egy elől, egy hátul
• SL/SR Gombok Használhatóak, ha a Joy-Con kontrollert vízszíntesen tartjuk
• Gyorsulásmérő érzékeli a sebességváltozást
• Giroszkóp érzékeli a dőlésszöget és forgatási sebességet
• HD rumble precíz és pontos rezgések

gomb − + gomb

•  A későbbiek során videófelvétel 
rögzítésére is alkalmas lesz egy 
frissítéssel. Néhány játék adott 
jeleneteiben a képrögzítés tiltva lehet.

HOME gomb

IR Mozgásérzékelő kamera érzékel 
formákat, mozgást és távolságot

NFC érzékelő beépítve, hogy az amiibo 
fi gurák adatait írni/olvasni lehessen

Funkciók a jobb és bal Joy-Con kontrollerbenFelismerhető a – gombról

 Joy-Con (Bal) funkciói
Felismerhető a + gombról 

Joy-Con (Jobb) funkciói

Érzékel formát, mozgást és távolságot
A jobboldali Joy-Con kontrollerbe beépített infravörös mozgásérzékelő 
kamera képes érzékelni alakokat, mozgást és egy tárgy kamerától való 
távolságát.
Például képes felismerni a játékos keze által formált alakzatokat egy Kő, 
Papír, Olló játékhoz. Ezzel a funkcióval új lehetőségek nyílnak meg 
a játékokban!

Felvevő gomb – képernyőkép 
mentése játék közben



ÉLD ÁT ELSŐ POKÉMON KALANDODAT ÚJ STÍLUSBAN A 
NINTENDO SWITCH KONZOLON!
Vigyétek el partnereddel, Pikachu-val vagy Evee-vel a Pokémon kalandot a Kanto-régióba is, csatázz 
más edzőkkel, és válj a legerősebb Pokémon Trainerré. Ha felbukkan egy Pokémon a vadonban, 
elkapásához csak imitálj dobó mozdulatot egy Joy-Con kontroller vagy a Poké Ball Plus 
kiegészítővel (külön vásárolható vagy bármelyik játékkal csomagban), ami világítva, vibrálva és 
hangot kiadva teszi a kalandot még életszerűbbé. Oszd meg a kalandot családoddal vagy 
barátaiddal, kétszemélyes módban, egy második Joy-Con vagy Poké Ball Plus segítségével. Még 
Pokémon GO applikációdhoz* is kapcsolódhatsz, hogy átvidd Pokémon gyűjteményed olyan tagjait, 
akikkel eredetileg a Kanto-régióban találkoztál!

Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Pokémon: Let's Go, Eevee!
• Műfaj: Kaland/RPG                         • Kiadó: Nintendo      
• Megjelenés: 2018. november 16. 

SZINTÉN KAPHATÓ!

©2018 Pokémon.
©1995-2018 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

Online*: Max. 2 játékos     Lokálisan: Max. 2 jatékos

Használható játékmódok
1–2

TV mód Asztali mód Hordozható mód 

1–2 1

*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online 
szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. 2018 szeptemberétől néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége 
területtől függően korlátozott lehet.

PROVISIONAL

N KAPHATÓ!SZINTÉNN KAPHA



© 2018 Nintendo • Original Game: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. • Characters: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., 
INC. / SQUARE ENIX CO., LTD.

ÚJ SUPER SMASH BROS. JÁTÉK ÚJ HARCOSOKKAL, PÁLYÁKKAL ÉS SOK-SOK EGYÉB ÚJDONSÁGGAL
Legendás játékvilágok és harcosok találkoznak egy totális leszámolásban – a Super Smash Bros. sorozat új darabja érezik Nintendo Switch konzolra!
Új harcosok - mint például Inkling a Splatoonból vagy Ridley a Metroid sorozatból – is debütálnak, de visszatér MINDEN korábbi harcos is, aki valaha 
pályára lépett a Super Smash Bros. sorozatban!

PROVISIONAL

Super Smash Bros. Ultimate
• Műfaj: Akció         • Kiadó: Nintendo         • Megjelenés: 2018. december 7.         • Játékosok: 1–8



LEGYÉL AZ ÁSZOK ÁSZA TENISZBEN!
Mario stílusos teniszruhában lép a salakra, és igazi, intenzív 
teniszcsaták sorozatán keresztül mérkőzik meg sok-sok ismerős 
karakterrel. Több mint 15 játszható karakter van a játékban, 
akiknek mind megvannak egyedi jellegzetességeik!

Mario Tennis Aces
• Műfaj: Sport, Tenisz     • Kiadó: Nintendo    • Megjelenés: Már kapható

© 2018 Nintendo / CAMELOT

Online**: Max. 4 játékos     Lokálisan*: Max. 4 játékos

Használható játékmódok
1–4*

TV mód Asztali mód Hordozható mód 

1–4* 1–4*

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
** Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. 

Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. 2018 szeptemberétől néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Megjegyzés: Rafael Nadal nem játszható karakter, 
illetve nem szerepel a játékban. 



A MARIO PARTY SOROZAT TELJESEN 
MEGÚJULT!
A Mario Party sorozat Nintendo Switch konzolra érkezik, telis-tele 
mókával kicsiknek és nagyoknak egyaránt! Az eredeti, társasjáték-
stílus most még jobban fel lett turbózva, összetettebb stratégiai 
elemekkel, mint például egyedi dobókockákkal minden karakter 
részére. Teljesen új játékvezérlési lehetőségek is bemutatkoznak, mint 
például a Joy-Con kontrollerekkel játszható minijátékok, vagy új 
játékmódok, ahogy a család vagy a barátok megoszthatják az élményt.

© 2018 Nintendo

PROVISIONAL

Használható játékmódok
1–4*

TV mód Asztali mód Hordozható mód 

1–4* –

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.

Super Mario Party
• Műfaj: Party        • Kiadó: Nintendo        • Megjelenés: 2018. október 5.



© 2017 Nintendo

VÁGJ BELE EGY 
LÉLEGZETELÁLLÍTÓ, 
VILÁGKÖRÜLI KALANDBA
Járd be a világot Mario társaságában egy hatalmas 
3D-s kaland során, és használd hihetetlen, új 
képességeidet, hogy Holdakat gyűjts, és beindítsd 
léghajódat, az Odyssey-t, hogy megmenthesd Peach 
hercegnőt Bowser házassági terveitől! Ez a 3D-s 
Mario-kaland tele van titkokkal és meglepetésekkel, 
és Mario új mozdulatainak, mint a Sapkadobásnak, 
Sapkaugrásnak és az Elkapásnak hála olyan új, 
szórakoztató és izgalmas játékélményben lesz 
részed, ami egyetlen korábbi Mario-játékhoz sem 
fogható. Hagyd, hogy magával ragadjon a kaland 
szele, és a Mushroom Kingdomtól távoli, furcsa és 
lenyűgöző helyekre repítsen el!

Super Mario Odyssey
• Műfaj: Akció, Platformer          • Kiadó: Nintendo       
• Megjelenés: Már kapható 

Használható játékmódok
1-2

   TV mód Asztali mód Hordozható mód 

1-2 1

 Lokálisan: Max. 2 játékos



Tartalmazza a Trial of the 
Sword kihívást, a Master 
módot, a HeroPath módot, az 
utazó medaliont és új 
öltözeteket.

A felejthetetlen kalandot tovább 
bővítheted a The Legend of Zelda: 

Breath of the Wild Expansion Pass-
szel. Az Expansion Pass két DLC-

csomaghoz és három új 
kincsesládához biztosít hozzáférést. 

Tartalmazza a The 
Champions’ Ballad 
kiegészítőt, kilenc 
rejtett tárgyat és ősi 
lószerszámokat. 

S o
mód
utaz
öltööltö

Tartalmazza a The
Champions’ Ballad 

cs
kincses

S
Tartalmazza a Trial of the
Sword kihívást, a Master Swo
T
SS

© 2017 Nintendo

FEDEZZ FEL, ÉLJ TÚL, HARCOLJ. 
EGY KALANDOKKAL TELI VILÁG VÁR.
Utazz mezőkön át, erdőkön keresztül vagy a hegytetők csúcsára 
ebben a lélegzetelállító, nyitott világú kalandban. Mindegy, hogy 
a kanapén, vagy útközben, járd be Hyrule királyságát, ahogy 
neked tetszik a Nintendo Switch konzolon.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild
• Műfaj: Akció, Kaland    • Kiadó: Nintendo    • Megjelenés: Már kapható

Használható játékmódok
1

   TV mód Asztali mód Hordozható mód 

1 1



CSAK A LEGBELEVALÓBB MARAD TALPON!
A hagyományos 4-4 elleni bandaháborúk visszatértek, méghozzá 
új pályákkal, új ruhákkal és új fegyverekkel, mint például 
a kétkezes Splat Dualies. A játékosok vagy a Nintendo Switch 
Pro Kontrollert (külön kapható), vagy a Joy-Con kontrollereket 
használva mozgásérzékelés segítségével tudnak a tintájukkal 
célozni mind helyi, mind online többjátékos meccsekben*.

© 2017 Nintendo
*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. 
Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. 2018 szeptemberétől néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Splatoon 2
• Műfaj: Akció, Lövöldözős       • Kiadó: Nintendo       • Megjelenés: Már kapható

Használható játékmódok
1

   TV mód    Asztali mód Hordozható mód

1 1

Online*: Max. 8 játékos     Lokálisan: Max. 8 játékos

Ebben az izmos egyszemélyes 
játékmódban, ami letölthető 

tartalomként érhető el a Splatoon 2-höz, 
Agent 8 – egy teljesen új karakter, aki 
úgy néz ki, mint egy Octoling - bőrébe 

bújva játszhatsz. Igazodj el a 80 
titokzatos, földalatti kísérleti 

létesítményben elkeseredett küzdelmed 
során, hogy elérd a felszínt Inkopolisban, 
vagy játssz Octolingként többszemélyes 

meccsekben!



BÁRMI LEHET VERSENYPÁLYA!
A VERSENYEK, A CSATÁK - MINDEN DELUXE!
Kapcsolódj ki a Mario Kart 8 legteljesebb verziójával bárhol, bármikor, 
sőt helyi vezeték nélküli játékban akár 8 barátoddal együtt is. Visszatért 
az összes legkedveltebb pálya, és kedvenc karaktereid mellé újak is 
csatlakoztak! Mostantól két tárgyat is magadnál tudsz tartani, és a 
Battle módot is átalakítottuk!

Mario Kart 8 Deluxe
• Műfaj: Verseny, Party     • Kiadó: Nintendo     • Megjelenés: Már kapható

© 2017 Nintendo

Online**: Max. 12 játékos     Lokálisan*: Max. 8 játékos

Használható játékmódok
1–4*

   TV mód    Asztali mód Hordozható mód

1–4* 1

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
** Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az 

online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. 2018 szeptemberétől néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

A Mario Kart 8 Deluxe már 
kompatibilis* a Nintendo Labo-val is!

Ragadd meg a kormányt, és 
versenyezz a győzelemért a 

Nintendo Labo Toy-Con 01: Vegyes 
csomagban (külön vásárolható) 

található motorbicikli használatával!
* Szoftverfrissítés szükséges



BAJNOKI KALIBERŰ ÉLMÉNY A PÁLYÁN ÉS AZON KÍVÜL IS 
Bemutatkozik a tekintélyes UEFA Bajnokok Ligája, az autentikus mérkőzéshangulat, a 
játékmenet-újítások – mint például a még jellegzetesebb játékbeli személyiségvonások – 
és a feltűnően új látvány nyújtanak páratlan és egészen újszerű játékélményt. A FIFA 19-
ben bajnokok születnek.  

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
** Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók 

Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. 2018 szeptemberétől 
néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet. 

© 2018 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo and Ultimate Team are trademarks of Electronic Arts Inc.  Official FIFA licensed 
product. © FIFA and FIFA's Official Licensed Product Logo are copyrights and/or trademarks of FIFA. All rights reserved. Manufactured under license by 
Electronic Arts Inc. The UEFA word, CHAMPIONS LEAGUE word, the UEFA logo and all marks related to UEFA competitions (including but not limited to 
logos, designs, mascots, products, trophies and names)  are owned and protected as trademarks, designs and/or as copyright works by UEFA.

Használható játékmódok
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   TV mód     Asztali mód Hordozható mód 
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EA SPORTS™ FIFA 19 Nintendo Switch konzolon
• Műfaj: Futball, Sport       • Kiadó: EA Sports       • Megjelenés: Már kapható

Online**: Max. 8 játékos     Lokálisan: Max. 8 játékos



SORAKOZZATOK FEL EGY IGAZI BATTLE ROYALE 
KÜZDELEMRE NINTENDO SWITCH KONZOLON!
Vesd bele magad a harcokba, és legyél te az utolsó, aki talpon 
marad ebben az ingyenes**, 100 fős Battle Royale stílusú 
játékban. Építs hatalmas erődítményeket. Járj túl ellenfeleid 
eszén. Érdemeld ki a győzelmet. Álljatok össze online* 
barátaiddal ugyanabban a szobában*** vagy a világ bármely 
pontján!

Fortnite
• Műfaj: Akció, Lövöldözős, Stratégiai                 • Kiadó: Epic Games       
• Megjelenés: Már kapható (digitálisan)

Fortnite © 2018 Epic Games, Inc. Epic, Epic Games, Unreal, Unreal Engine, and Fortnite 
are registered trademarks of Epic Games, Inc. in the USA (Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.) and 
elsewhere. The Epic Games logo, Fortnite (stylized), the Unreal Engine logo, and UE4 
and its logo are trademarks of Epic Games, Inc. All rights reserved.

Online*: Max. 100 játékos

Használható játékmódok
1

   TV mód    Asztali mód Hordozható mód

1 1

* Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek 
érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek.
**Játékon belüli vásárlások lehetőségét tartalmazza.
***Többszemélyes játékhoz további játékok és konzolok szükségesek.



ALKOSS. FEDEZZ FEL. ÉLJ TÚL.
A Minecraft most nagyobb, jobb és szebb, mint valaha! Építs 
bármit, amit csak el tudsz képzelni Creative módban, vagy indulj 
nagyszabású expedíciókra Survival módban titokzatos tájakon 
vagy saját végtelen világaid mélységein keresztül. Fedezd fel a 
számtalan közösségi alkotást, és oszd meg a kalandot barátaiddal 
akár különböző platformokon keresztül is!

Minecraft
• Műfaj: Akció, Kaland         • Kiadó: Mojang        • Megjelenés: Már kapható

Mojang © 2009-2018. "Minecraft" is a trademark of Mojang Synergies AB.

Online**: Max. 8 játékos     Lokálisan: Max. 8 játékos*

Használható játékmódok
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   TV mód    Asztali mód Hordozható mód 
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*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem 
minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. 2018 szeptemberétől néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.



JÁTSSZ A MÓKA KEDVÉÉRT. ÉLJ A JÁTÉKÉRT.
Lépj pályára a teljes értékű offl  ine Season módban, több változatos 
játékstílusban, kötetlen vagy kompetitív online meccseken* vagy 
használd ki a különleges „Mutator” beállításokat, amikkel teljesen 
megváltoztathatod a szabályokat.
Fejezd ki magad az egyik legátfogóbb testreszabási rendszerrel, és 
küzdj meg ellenfeleiddel akár különböző platformokon keresztül is 
innovatív hálózatközi játéktechnológiával*! 

Rocket League, Psyonix, and all related marks and logos are 
trademarks of Psyonix Inc. and used under license. 
© 2015-2018 Psyonix Inc. All rights reserved.

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
** Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban 

elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. 2018 szeptemberétől néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Használható játékmódok
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Rocket League®

• Műfaj: Akció, Verseny, Sport     • Kiadó: Psyonix     • Megjelenés: Már kapható

Online**: Max. 8 játékos     Lokálisan*: Max. 8 játékos



GO VACATION™ & © 2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / Nintendo

KERÜLJ VAKÁCIÓ-HANGULATBA 
BÁRHOL ÉS BÁRMIKOR
A pihentető üdülés csak egy karnyújtásnyira van a 
GO VACATION játékkal a Nintendo Switch konzolon. 
Légy üdvözölve a Kawawii-szigeten, a paradicsomi 
üdülőközpontban, ahol barátaiddal és családoddal 
együtt élvezhetsz több mint 50 kooperációs és 
kompetitív tevékenységet.
Rengeteg izgalmas lehetőség áll rendelkezésedre a 
sziget felfedezéséhez, a lovaglástól kezdve a 
bricskázáson és a hójárózáson át a 
görkorcsolyázásig. És hogy a szórakozás még 
feledhetetlenebb legyen, akár 4 játékos* is együtt 
élvezheti a látogatást a szigeten, és fedezheti fel 
annak minden rejtett szegletét!

Go Vacation
• Műfaj: Party, Sport, Verseny        • Kiadó: Nintendo  
• Megjelenés: 2018. Már kapható 

Használható játékmódok
1–4*

   TV mód    Asztali mód Hordozható mód 

1–4* 1–4**

 Lokálisan*: Max. 4 játékos

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
**A vezeték nélküli játékhoz külön szoftver szükséges játékosonként.





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, úgy nevezett 
Toy-Con eszközöket alkothatsz meg. Ráadásul ezeket a szerkezeteket a Nintendo 
Switch konzollal kombinálva életre is keltheted őket!

         Nyerj meg motorversenyeket,         fogj halat,            adj elő egy dalt...

A Nintendo Labo csomagokkal mindenki könnyedén belejöhet az alkotásba, a 
játékba és a felfedezésbe. A Nintendo Labo élményét együtt élvező családok 
még saját találmányokat és játékmódokat is megalkothatnak, akár véletlenül is – 
végtére is, néha maga a felfedezés a legjobb játék!

Ismerd meg a 
mechanikák 

működését, miközben 
megalkotod és 

használod Toy-Con 
alkotásaidat. 

Építsd meg a 
Toy-Con eszközöket 

az utasításokat 
követve, lépésről 

lépésre!

Kapcsold össze 
Nintendo Switch 

konzolodat a Toy-Con 
eszközzel, és kezdheted 
a játékot a hozzá kapott 

szoftverrel!



Ezzel a készlettel 5 különböző Toy-Con 
eszközt alkothatsz meg.

Ezzel a csomaggal megalkothatod 
saját robotodat!

MÁR KAPHATÓ! MÁR KAPHATÓ! MÁR KAPHATÓ!

Ezzel a készlettel többek között 
autót vezethetsz, repülőt vagy akár 

tengeralattjárót is irányíthatsz!

*Nintendo Switch konzol (külön vásárolható) szükséges hozzá.

MÁR KA

Dekoráld Toy-Con eszközeidet, és tedd őket 
olyanná, amiből nincs több a világon! Szintén kapható:

Nintendo Labo
Dekoráló Csomag

ÚJ

MÁR KA

i k h
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TEDD 
EGYEDIVÉ!



CSÖRTESS ÁT A DZSUNGELEN BÁRHOL ÉS 
BÁRMIKOR!
A betörő Snowmad hordák Donkey Kong szigetét jégbe zárták, 
ezért a Kongokon a sor, hogy feloldják a fagyos hangulatot!
Csatlakozz Donkey Konghoz, Diddy Konghoz, Dixie Konghoz, Cran-
ky Konghoz és Funky Konghoz, és ússz, lendülj, ugrálj velük együtt 
hat trópusi szigeten keresztül, ahol rengeteg veszély, rejtett kincs 
és feledhetetlen boss-harc vár rád!© 2014 – 2018 Nintendo

Használható játékmódok
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  TV mód    Asztali mód Hordozható mód 
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Donkey Kong Country: Tropical Freeze
• Műfaj: Platformer      • Kiadó: Nintendo      • Megjelenés: Már kapható 



A VÉGSŐ PARADICSOM, ELYSIUM
Fedezd fel a felhők végtelen óceánját, ahol a civilizáció utolsó 
maradványai kolosszális teremtmények, a Titánok hátán élnek. Éld 
át a történetet, amelyben Rex és új barátja, egy titokzatos lény, Pyra 
- aki nem más, mint a kard, aki hihetetlen erővel ruházza fel Rexet -, 
együtt indulnak Pyra rég elveszett otthonának, Elysiumnak a 
felkutatására, ami az emberiség végső paradicsoma.

Ebben az új Story módban* 
megismerheted a teljes történetet Jinről 
és hazája pusztulásáról, ami 500 évvel a 
Xenoblade Chronicles 2 eseményei előtt 

történt. 

© 2017 Nintendo / MONOLITHSOFT

Xenoblade Chronicles 2
• Műfaj: RPG          • Kiadó: Nintendo         • Megjelenés: Már kapható 

Használható játékmódok
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*Elérhető DLC-ként 2018. szeptember 14-étől az Expansion Pass részeként, vagy különálló bolti verzóban 2018. szeptember 21-étől. 



Használható játékmódok
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© 2018 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo

ÁLLJ ÖSSZE BARÁTAIDDAL, HOGY 
FELPUFFASZD ERŐDET!
Kell egy kis segítség a kaland során? A Kirby Star Allies 
játékban akár négy játékos is részt vehet a mókában 
beugrós rendszerű kooperációban. Nyiss új utakat 
Másolási Képességeitek kombinálásával, és dolgozzatok 
együtt, hogy legyőzzétek az utatokba álló erősebb boss-
okat. Szippants fel különféle ellenségeket, és vedd el 
erejüket! Kísérletezz a sokféle Másolási Képességgel, és 
kerekedj felül az előtted álló akadályokon, rosszfi úkon és 
fejtörőkön.  

Kirby Star Allies
• Műfaj: Kaland, Akció, Platformer       • Kiadó: Nintendo       
• Megjelenés: Már kapható

Használható játékmódok
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© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Starlink Battle for Atlas Logo, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks 
of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Nintendo properties are licensed to Ubisoft Entertainment by Nintendo. Star Fox characters © Nintendo. 
Trademarks are property of their respective owners.

INDULJ EGY FANTASZTIKUS ŰRKALANDRA
A Starlink: Battle for Atlas játékban egy hősies csillagközi pilótákból álló csapat 
tagja vagy, akik az Atlas csillagrendszer Grax és az Elfeledett Légió, egy gonosz 
robothadsereg elnyomó uralma alóli felszabadításán dolgoznak. A Starlink: 
Battle for Atlas egy teljesen újszerű játékélményt kínál:
a játékhoz fel kell építened saját 
moduláris űrhajómodelledet és 
felszerelned a kontrolleredre, 
hogy részt vehess az epikus 
csillagközi ütközetekben. Ha 
lecseréled űrhajód 
különböző részeit, a játékon 
belül is azonnal megváltozik 
annak felépítése. Állítsd fel 
saját fl ottádat, válaszd ki a 
pilótákat, és alkosd meg 
egyedi játékstílusodat, amivel 
legyőzheted az ellenséget. 
Starlink: Battle for Atlas
• Műfaj: Akció, Kaland    • Kiadó: Ubisoft    • Megjelenés: 2018. október 16. 

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.

NON CONTRACTUAL VISUALS
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© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Rabbids, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other 
countries. Nintendo properties are licensed to Ubisoft Entertainment by Nintendo. SUPER MARIO characters © Nintendo. Trademarks are property of their 
respective owners.

© 2014 - 2018 Nintendo

EGY FANTASZTIKUS 
UTAZÁS 8 HŐS 
FŐSZEREPLÉSÉVEL!
Két világ egyesül a Mario + Rabbids® Kingdom Battle 
játékban, egy észvesztő stratégiai kalandban, kizárólag 
Nintendo Switch konzolon. Hőseink csapata 
meghökkentő összeállításban indul a Mushroom 
Kingdom megmentésére, és furcsa, kitekert világokon 
kell átverekedniük magukat, mialatt dinamikus, 
fordulóalapú csaták, agytornáztató rejtvények és 
kiszámíthatatlan ellenségek állják útjukat.
A Mario + Rabbids® Kingdom Battle Donkey Kong 
Adventure DLC is elérhető a Nintendo eShop 
kínálatában. 

Captain Toad: Treasure Tracker
•  Műfaj: Platformer, Logikai     • Kiadó: Nintendo     • Megjelenés: Már kapható

Mario + Rabbids® Kingdom Battle
• Műfaj: Kaland, Stratégiai            • Kiadó: Ubisoft       
• Megjelenés: Már kapható 

Használható játékmódok
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EREDJ A KINCSEK NYOMÁBA EGY 
BARÁTOADDAL!
Fedezd fel a megannyi furfangos, sandbox-stílusú pályát a 
Captain Toad: Treasure Tracker játékban! Forgathatod a 
kamerát, és a képernyő érintésével jobb rálátást kaphatsz az 
elrejtett kincsekre! Adj át egy Joy-Con kontrollert egy 
barátodnak, és élvezzétek együtt a kalandot, miközben 
összedolgoztok a kincskeresésben. Ezúttal Captain Toad és 
Toadett kalandja még néhány Super Mario Odyssey pályával 
is gazdagodott!

easure Tracker

is gazdagodott!
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© 2017 Nintendo ©BIRD STUDIO / SHUEISHA, TOEI ANIMATION License coordinated by Funimation® Productions, Ltd. All Rights Reserved. Dragon Ball Super 
and all logos, character names and distinctive likenesses thereof are trademarks of SHUEISHA, INC. ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

FEL TUDOD VEREKEDNI MAGAD A 
CSÚCSRA?

AZ IGAZI ERŐ NEM ISMER HATÁROKAT!

Egy egyedi, többszemélyes verekedős sportjáték, tele új 
karakterekkel, ahol kinyújtható karokkal messziről 
célozhatjátok és üthetitek egymást, így vegyítve a boksz és 
a lövöldözős műfaj elemeit. Miután összeválogattad 
karaktered számára a különböző képességű karokat, vegyél 
mindkét kezedbe egy-egy Joy-Con kontrollert, és imitálj 
ütéseket a mozgásérzékelőket használva. A karakterek 
szabadon ugrálhatnak, futhatnak a pályán, sőt az ütések 
kilövés után még csavarhatóak a kontrollerek 
elforgatásával.

A sokat méltatott DRAGON BALL® FighterZ most Nintendo 
Switch konzolra is elhozza látványos küzdelmeit és 
szupererős harcosait. 
Az Arc System Works fejlesztőivel partnerségben a 
DRAGON BALL® FighterZ a minőségi anime grafikai stílust 
kombinálja könnyen tanulható, mégis nehezen 
tökéletesíthető verekedős játékmenettel.  
A Nintendo Switch verzió azon felül, hogy akár menet 
közben is játszható, számos exkluzív funkcióval is 
rendelkezik. 

ARMS
• Műfaj: Verekedős        • Kiadó: Nintendo        • Megjelenés: Már kapható 

DRAGON BALL® FighterZ
• Műfaj: Verekedős                     • Kiadó: BANDAI NAMCO Entertainment      
• Megjelenés: 2018. szeptember 28. 

Online**: Max. 4 játékos     Lokálisan*: Max. 4 játékos

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
** Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. 

Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. 2018 szeptemberétől néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.
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© 2016-2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/ SQUARE ENIX All Rights Reserved.© 2017 Nintendo

ÉPÍTS SZÓRAKOZÁSBÓL! ÉPÍTS 
KIHÍVÁSKÉNT! ÉPÍTS, HOGY 
MEGMENTSD A VILÁGOT!
Fedezz fel egy tömbökből épült világot, miközben 
nyersanyagot gyűjtesz, barkácsolsz és építkezel, hogy 
legyőzhesd a gonosz Dragonlordot a Dragon Quest 
Builders játékban.
A Nintendo Switch konzollal bármikor és bárhova 
magaddal viheted a Dragon Quest Builders játékot! 
Ráadásul a Nintendo Switch-exkluzív Nagy Kardfogú 
Párduc fokozza a sebességedet, és ellenségek legyőzésén 
keresztül különleges nyersanyagokkal lát el.

1-2-Switch
• Műfaj: Szemtől szembe partyjáték      • Kiadó: Nintendo      • Megjelenés: Már kapható

Dragon Quest Builders
• Műfaj: Akció, Kaland      • Kiadó: Nintendo     • Megjelenés: Már kapható

Használható játékmódok
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FORDULJATOK SZEMBE ÉS 1-2-SWITCH!
Az ellenfeled szemébe nézz, ne a képernyőre! Vedd le 
a Joy-Con kontrollereket a konzol oldaláról, add át az 
egyiket az ellenfelednek, és hajrá! Itt a játék ideje! Bárki 
tud 1-2-Switch játékot játszani! Csak nézz szembe az 
ellenfeleddel és fedezzétek fel a Joy-Con kontrollerek 
extra képességeit, mint a HD rumble vagy 
a továbbfejlesztett mozgásérzékelés.

A legtöbb játék 
kétszemélyes
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© 2018 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION and CRASH BANDICOOT are trademarks of Activision Publishing, Inc.

CRASH VISSZATÉRT
Mindhárom eredeti Crash Bandicoot játék most jelenik meg 
először Nintendo rendszeren a Crash Bandicoot™ N. Sane 
Trilogy Nintendo Switch konzolra való megérkezésével! 
Pörögj, ugorj és suhanj át a trilógia száznál is több akció/
platformer pályáján Crash vagy akár kishúga, Coco bőrébe 
bújva.
Minden – a fi lmjelenetektől az animációkon át a 
részletgazdag környezetig – teljesen át lett dolgozva az 
eredeti játékok kinézetéhez képest, hogy tökéletesen 
mutasson akár TV-képernyőn, akár menet közben, kézi 
konzolon. 

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy
•  Műfaj: Akció, Platformer    • Kiadó: Activision    • Megjelenés: Már kapható

*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
** Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online 

szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. 2018 szeptemberétől néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.
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©2018 Blizzard Entertainment, Inc. Eternal Collection and Reaper of Souls are trademarks, Diablo, Blizzard and Blizzard Entertainment are trademarks or registered 
trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.

SZABADÍTSD EL A POKLOT
Réges régen angyalok és démonok teremtették a 
világodat egy tiltott egyesülésben. Most eljöttek, hogy 
visszaköveteljék. Állj ki hősiesen Sanctuary bűnösei és 
ártatlanjai között, és győzd le megelevenedett 
holttestek hadait, félelmetes kultistákat, bukott 
angyalokat és a Pokol urait. Amikor a Magasságos 
Menny és a Lángoló Pokol összecsap, az emberiségnek 
magát kell megváltania.   
Szentségtelen Háromság – a Diablo III, a Reaper of 
Souls bővítmény, valamint a Rise of the Necromancer 
csomag mind részét képezik az Eternal Collection 
gyűjteménynek: hét osztály, öt fejezet és 
sok-sok hónapnyi démongyilkolászás.

Diablo III: Eternal Collection
• Műfaj: Akció-RPG   • Kiadó: Blizzard Entertainment Inc.  • Megjelenés: 2.11.2018

Online**: Max. 4 játékos     Lokálisan: Max. 4 játékos



* Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó 
felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online 
szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. 2018 szeptemberétől néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A 
fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Online*: Max. 4 játékos     Lokálisan: Max. 4 játékos 
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©CAPCOM CO., LTD. 2015, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.

MONSTER HUNTER GENERATIONS ULTIMATE™
• Műfaj: Akció, RPG                  • Kiadó: CAPCOM Europe
• Megjelenés: Már kapható

VADÁSSZ BÁRHOL. VADÁSSZ BÁRHOGY. 
VADÁSSZ MINDENT
A vadászok most minden Monster Hunter játékhoz 
mérve is a legnagyobb egyedi szörnyállománnyal 
nézhetnek szembe. A játékosoknak egy bátor vadász 
bőrébe bújva kell hatalmas szörnyeket legyőzniük, ami 
által értékes nyersanyagokhoz juthatnak, hogy 
fegyvereiket és felszerelésüket fejlesszék. Fogadd el 
küldetések százait egymagadban vagy barátaiddal 
ebben a sorozat kezdeteire és fejlődésére való 
nosztalgikus visszatekintésben.
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© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

NYOLC HŐS, NYOLC TÖRTÉNET, EGY 
KALAND!
Nyolc utazó. Nyolc elmesélésre váró történet. Fedezz fel 
egy még soha nem látott fantáziavilágot az OCTOPATH 
TRAVELER játékban, egy rabul ejtő RPG-ben a Bravely 
Default készítőitől. 
Fedezd fel a lenyűgöző „HD-2D” látványvilágot, egy 
izgalmas harcrendszert, ami szakít a fordulóalapú 
ütközetek hagyományaival, és a magával ragadó egyéni 
történeteket, amik kijelölik számodra az ösvényt Orsterra 
végtelen és csodákkal teli kontinensén.

OCTOPATH TRAVELER
• Műfaj: RPG         • Kiadó: Nintendo         • Megjelenés: Már kapható
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AZTÁN MEGJELENT A TŰZ ÉLJ EGY MÁSIK ÉLETET, EGY MÁSIK 
VILÁGBAN, A LEGENDÁS, NYÍLT 
VILÁGÚ MESTERMŰBEN

Merülj el a legendás dark fantasy univerzumában, amit 
pusztulás és átok sújt, és éld át újra a sokat méltatott, 
műfajteremtő játékot, amivel minden elkezdődött. 
Most gyönyörűen újradolgozott látvánnyal, lenyűgöző 
részletek között térhetsz vissza Lordran földjére.  
A Dark Souls™: Remastered a fő játék mellett 
tartalmazza az Artorias of the Abyss DLC-t is. 

BÁRHOL ÉS BÁRMIKOR A NINTENDO SWITCH 
KONZOLLAL 
Most elmerülhetsz Lordran legsötétebb dungeonjaiban, 
és szembenézhetsz megannyi szörnyűséggel, ahol 
csak kedved tartja.  

A több mint 200 Game of the Year Awardot elnyerő The 
Elder Scrolls V: Skyrim®, a Bethesda Game Studios® 
epikus fantasy játéka érkezik a Nintendo Switch 
konzolra. Ráadásul a legendás, nyílt világú kalandot, ahol 
bárki lehetsz, és bármit megtehetsz, most bárhol 
játszhatod is – otthon, a tévé képernyőjén, vagy akár 
útközben is. A The Elder Scrolls V: Skyrim Nintendo 
Switch konzolon teljesen új funkciókkal is rendelkezik, 
mint például a mozgásvezérlés a harcokban és a 
zárfeltörésben, öltözetek és felszerelés a The Legend of 
Zelda sorozatból, valamint amiibo (külön kapható) 
kompatibilitás.  

Dark Souls™: Remastered
• Műfaj: Akció, RPG                   • Kiadó: BANDAI NAMCO Entertainment   
• Megjelenés: 2018. nyár

The Elder Scrolls V: Skyrim®

• Műfaj: Akció, RPG                    • Kiadó: Bethesda Softworks      
• Megjelenés: Már kapható 

Online*: Max. 6 játékos
Dark Souls™: Remastered & ©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc. Published by BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
LICENSED BY NINTENDO. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

©2017 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. The Elder Scrolls, Skyrim, Bethesda Game Studios and related logos are registered trademarks or trade-
marks of ZeniMax Media Inc. in the US and/or other countries. Nintendo properties are trademarks of Nintendo. All Rights Reserved.

* Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók 
regisztrációjához kötött. 2018 szeptemberétől néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.
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Online*: 4-12 játékos    
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©2016 id Software LLC, a ZeniMax Media company. DOOM, id, id Software, id Tech and related logos are registered trademarks or trademarks of id Software LLC in 
the U.S. and/or other countries. Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. 
and/or other countries. All Rights Reserved.

© 2018 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. Developed in association with MachineGames. Wolfenstein and related logos are registered trademarks or trademarks of
id Software LLC in the U.S. and/or other countries. MachineGames, Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax 
Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.

EGY POKOLI KÜZDELEM
Mészárold le könyörtelen démonok hordáit bárhol és 
bármikor a DOOM játékban, egy brutálisan szórakoztató 
és gyors tempójú FPS játékban a Nintendo Switch 
konzolon. Küzdd keresztül magad az intenzív 
egyszemélyes küldetéssorozaton, vagy harcolj akár 
barátaid ellen is a sokféle többjátékos mód egyikében 
online*.
Az egyetlen DOOM Marine-ként egy dolog miatt aktiváltak 
– hogy megállítsd a kegyetlen démonokat, akik a Union 
Aerospace Corporation hatalmas kutatóbázisát 
ostromolják a Marson. Használd a hihetetlen 
pusztítóerővel bíró fegyvereidet és gyors, zökkenőmentes 
mozgásodat, hogy megsemmisítsd az utadba
kerülő számtalan torz démont.

Wolfenstein II: The new Colossus
• Műfaj: Akció, FPS      
• Kiadó: Bethesda Game Studios®        • Megjelenés: Már kapható

DOOM
• Műfaj: Akció, FPS       
• Kiadó: Bethesda®                      • Megjelenés: Már kapható

HARCOLJ BÁRHOL A REZSIM ELLEN
Robbants ki a második amerikai függetlenségi háborút 
bárhol és bármikor a Wolfenstein II: The New Colossus 
játékban Nintendo Switch konzolon. 
Harcolj a poszt-nukleáris Manhattanben, a megszállt 
Roswell-ben, Új-Mexikóban és az ostromlott New Orleans 
lápvidékein és utcáin miközben felszabadítod Amerika 
népét az elnyomó Rezsim uralma alól.
Készülj egy érett, merész és egyedi történetre, ahol 
Amerika földjén kell a háborús gépezettel szembeszállnod. 
BJ Blazkowicz bőrébe bújva kell családodat és barátaidat 
megvédelmezned, új szövetségeseket szerezned, és saját 
múltad démonjaival is szembenézned, miközben felszítod 
az ellenállás lángjait a megszálló náci Rezsimmel 
szemben. 

* Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo 
Fiók regisztrációjához kötött. 2018 szeptemberétől néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.
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A BAYONETTA 2 NINTENDO SWITCH 
KONZOLRA ÉRKEZIK!
A sokat méltatott Bayonetta akciójáték fergeteges 
folytatásában a játékosoknak az elejétől a végéig 
pattanásig feszülhetnek idegeik. A lélegzetelállító 
küzdelmekkel és lenyűgöző átkötő jelenetekkel teli 
játék egy pillanatra sem enged ki az akcióból, és most 
Nintendo Switch konzolon születik újjá. 

Hyrule Warriors: Defi nitive Edition
• Műfaj: Akció, Kaland        • Kiadó: Nintendo       • Megjelenés: Már kapható

Bayonetta 2
• Műfaj: Akció       • Kiadó: Nintendo       • Megjelenés: Már kapható
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BEMUTATKOZIK A HYRULE WARRIORS 
LEGTELJESEBB, MINDENT MAGÁBAN 
FOGLALÓ VERZIÓJA!
Vágtass ütközetbe Hyrule legerősebb, legendás 
harcosaival a Hyrule Warriors: Defi nitive Edition játékban 
Nintendo Switch konzolon. Kaszabold le az ellenfél egész 
légióit elképesztő, Dynasty Warriors –stílusú 
mozdulatokkal, és urald a harcmezőt a The Legend of 
Zelda sorozat legnépszerűbb karaktereinek bőrébe bújva. 
Ez az üdítő akciójáték minden térképet és küldetést, 
valamint 29 játszható karaktert tartalmaz a játék Wii U és 
Nintendo 3DS verzióiból, valamint az összes letölthető 
kiegészítőt is. Link és Zelda számára új öltözékek
is elérhetőek, amik a The Legend of Zelda: 
Breath of the Wild világából származnak.

Online*: 2 játékos
* Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó 
felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások 
használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. 2018 szeptemberétől néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A fi zetős 
szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.
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Sushi Striker: The Way of Sushido
• Műfaj: Akció, Logikai        • Kiadó: Nintendo       • Megjelenés: Már kapható

Snipperclips Plus – Cut it out, together!
• Műfaj: Akció, Logikai     • Kiadó: Nintendo     • Megjelenés: Már kapható

Fire Emblem Warriors
• Műfaj: Akció         • Kiadó: Nintendo         • Megjelenés: Már kapható

Online*: Max. 2 játékos     Lokálisan: Max. 2 játékos

**A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.

Lokálisan: Max. 2 játékos

MŰKÖDJETEK EGYÜTT, ÉS ÖTLETELJETEK KÖZÖSEN, 
HOGY MEGOLDJÁTOK A FORMÁKRA ÉPÜLŐ 
REJTVÉNYEKET

EGYÉL, HOGY GYŐZTES LEGYÉL!

A FIRE EMBLEM UNIVERZUM HŐSEI 
EGYESÍTIK EREJÜKET!

Ebben a kreatív, új stílusú akció-rejtvény játékban egymás papír testét kell új 
alakokra vágni a rejtvények megfejtéséhez. Nincs tökéletes megoldása egy 
rejtvénynek sem - bárhogy megfejtheted, ha beválik!

Nyerd meg az igazi kajacsatát a Sushi Striker: The Way of 
Sushido játékban Nintendo Switch konzolon! Ebben a gyorstüzelő 
akció-logikai játékban színes tányérokat és szusifajtákat kell 
párosítanod, hogy összegyűjtésükkel elsöprő támadásokat mérj 
ellenfeledre.

Ütközz meg harcosok és vad szörnyek légióival, miközben Marth, 
Xander, Corrin és más Fire Emblem hősök vetik be szemkápráztató és 
pusztító, Dynasty Warriors-stílusú harci manővereiket. Irányítsd 
közvetlenül a jól ismert, eredeti Fire Emblem karaktereket, ossz ki nekik 
stratégiai parancsokat az ütközetek során, vagy állítsd őket párokba, 
hogy együtt mérjenek elsöprő csapásokat az ellenségre.

© 2018 Nintendo Co-Developed by indieszero Co.,Ltd.

© 2017 Nintendo

© Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS © KOEI TECMO GAMES CO., LTD

* Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók re-
gisztrációjához kötött. 2018 szeptemberétől néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.
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Pokkén Tournament DX
• Műfaj: Verekedős        • Kiadó: Nintendo        • Megjelenés: Már kapható

The World Ends With You -Final Remix-
• Műfaj: Akció, RPG        • Kiadó: Nintendo       • Megjelenés: 2018

SNK HEROINES Tag Team Frenzy
• Műfaj: Party, Verekedős 
• Kiadó: NIS America, Inc        • Megjelenés: 2018. szeptember 7.

Online*: Max. 2 játékos     Lokálisan: Max. 2 játékos

Lokálisan: Max. 2 játékos

Online*: Max. 4 játékos      Lokálisan: Max. 4 játékos

©2017 Pokémon. ©1995–2017 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. ©2017 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

© 2008,2012,2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

EGY VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL, AHOL AZ 
ÓRA NAGYON KETYEG.

HARCOLJ BÁRHOL ÉS BÁRMIKOR

AZ SNK LEGKEMÉNYEBB HŐSNŐI 
MÉRKŐZNEK MEG A VADONATÚJ 2 VS 2 
PARTY VEREKEDŐS JÁTÉKBAN!

Csapj bele a ritmusos ütközetekbe, és élj át egy egészen egyedi 
harcélményt, használd akár a játék hagyományos érintőképernyős 
vezérlését, akár a Joy-Con kontrollereket! Az akció-RPG egy 
terjedelmes, új fejezetet is tartalmaz, ami egyenesen a történet 
szívébe repít el. 

Vidd magaddal a csatákat, és hívj ki bárkit, bárhol és bármikor a Pokkén 
Tournament DX játékban, egy intenzív 1-1 elleni Pokémon verekedős 
játékban a Ninteno Switch konzolon! Irányítsd közvetlenül a több mint 20 
egyedi Pokémon harcost, és győzd le ellenfeleidet arénaküzdelmekben. 
A teljesen új játékmódokkal és a barátokkal való csatázás új lehetőségeivel 
itt az alkalom számodra, hogy a Ferrum League bajnokává válj! 

Az SNK történetének legnépszerűbb hősnői gyűltek össze 2 a 2 
elleni csoportos párabajokra az SNK HEROINES Tag Team 
Frenzy játékban Nintendo Switch konzolon!

PROVISIONAL

* Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online 
szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. 2018 szeptemberétől néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége 
területtől függően korlátozott lehet.

** A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis 
kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek 
lehetnek szükségesek.



És még 
sok más 
figura!

...és sok más játékban!

Különleges tartalmakhoz biztosít 
hozzáférést itt:

Ha egy amiibo fi gurát (külön vásárolható) a 
Joy-Con (Jobb) kontroller NFC érintőpontjára
helyez, képes annak adatait írni és
olvasni.

amiibo 
használata

sos s

t:

És
soo
fi



Lépj be a Nintendo eShopba Nintendo Switch konzolodon, és eléd 
tárul a rögtön letölthető játékok és ingyenes demók* végtelen világa. 
Az innovatív indie játékoktól a legfrissebb sikercímekig a Nintendo 
eShop a szoftverek változatos és széles választékát nyújtja. 

Újdonság: Fizess PayPallal
A PayPal is elérhető, mint a fi zetés gyors és biztonságos módja a Nintendo eShopban a Nintendo Switch 
konzolon** keresztül. PayPalon keresztül bankkártyával, hitelkártyákkal és bankszámlád használatával is 
fi zethetsz. Természetesen továbbra is lehetőséged van bankkártyás fi zetésre vagy a Nintendo eShop 
kártyák használatára is. 

*Szélessávú internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a hozzá tartozó felhasználói szerződést. A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek.       
**PayPal fi  ók szükséges. A Paypal felhasználási feltételei érvényesek. Csak 18 éven felüliek használhatják.

yáyá yyáy

Próbálj ki játékokat ingyenesen
Tegyél egy próbakört a Nintendo eShopból ingyenesen* letölthető demókkal, mielőtt 
megvásárlod a kiszemelt játékot.

Kirby Star Allies

Puyo Puyo™ 
Tetris® 

Dragon Quest 
Builders

Snipperclips – 
Cut it out, 
together!

Captain Toad: 
Treasure Tracker

PixelJunk 
Monsters 2

OCTOPATH 
TRAVELER 

Prologue Demo

Sushi Striker: 
The Way of Sushido

Rayman Legends: 
Defi nitive Edition 

ÉS MÉG 
SOK-SOK 
TOVÁBBI 
JÁTÉK



INGYENESEN ELKEZDHETŐ JÁTÉKOK
Az ingyenesen elkezdhető játékok a Nintendo eShopból ingyenesen* letölthetőek! Ezek a szoftverek gyakran tartalmaznak játékon 
belüli vásárlási lehetőségeket, ezért aktív internetkapcsolatot igényelhetnek használat közben. 

Pokémon Quest
• Műfaj: Akció, RPG     • Kiadó: Nintendo     • Játékosok száma: 1     • Megjelenés: Már kapható    

Fallout Shelter
• Műfaj: Szimuláció    • Kiadó: Bethesda Softworks    • Játékosok száma: 1    • Megjelenés: Már kapható    

Pinball FX3
• Műfaj: Játékgépes, Szimuláció     • Kiadó: Zen Studios     • Játékosok száma: 1-4     • Megjelenés: Már kapható     

Tumblecube Island a helyszíne a Pokémon Quest játéknak, egy nyüzsgéssel 
teli akció-RPG-nek, amit a GAME FREAK, számos népszerű Pokémon-játék 
fejlesztője alkotott meg. 
Tumblecube Island tájai és lakói egyaránt kockaszerű formákkal 
rendelkeznek, úgyhogy ez a Pokémon-kaland egészen 
máshogy néz ki, mint amiket megszokhattál. Azt viszont 
senki sem tagadhatja, hogy ezek az eredetileg a Kanto 
régióban felfedezett Pokémon fajok egyszerűen imádni 
valóan néznek ki kockaverzióban is!  

A Fallout Shelter játékban a Vault-Tec legkorszerűbb földalatti bunkerét kell irányítanod. Építsd fel a tökéletes menedéket, tarts 
elégedetten a lakókat, és védd meg őket a kinti pusztaság veszélyeitől. 
Teremts egy szebb jövőt... a föld alatt! Válassz a megannyi modern felszerelésű szoba közül, hogy egy 2000 láb mély földalatti 
ásatásból ideális bunkeréletet teremts. 

A Pinball FX3 a legnagyobb, legközösségibb flipper játék, amit valaha megalkottak. Többjátékos meccsek, 
felhasználók által létrehozott bajnokságok és ligamérkőzések biztosítanak végtelen lehetőséget a 
versenyzésre. 
A Pinball FX3 a legizgalmasabb flippergyűjteménynek is otthont ad, többek között olyan 
asztalokkal, amelyeket a legismertebb szórakoztatóipari termékek inspiráltak, mint például az 
Aliens™, a Family Guy, a The Walking Dead a TellTale-től,  a Portal® és még sok más! 

© 2018 Pokémon. © 1995 – 2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

© 2016-2018 BETHESDA SOFTWORKS LLC, A ZENIMAX MEDIA COMPANY. BETHESDA, BETHESDA SOFTWORKS, BETHESDA GAME STU-
DIOS, ZENIMAX, VAULT-TEC AND RELATED LOGOS ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF ZENIMAX MEDIA INC. IN THE 

U.S. AND/OR OTHER COUNTRIES. FALLOUT, FALLOUT SHELTER, VAULT BOY AND RELATED LOGOS ARE TRADEMARKS OR 
REGISTERED TRADEMARKS OF BETHESDA SOFTWORKS LLC IN THE U.S. AND/OR OTHER COUNTRIES. ALL RIGHTS RESERVED.

© 2017 Zen Studios Ltd. All rights reserved.
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A Fallout Shelter játékban a Vault Tec leg

A Pinball FX3 a3 a lelegnagnagyogyobbbb, lelegközösségségibbbbibb flflflfliiippipperer játék, a

*Megjegyzés: az itt felsorolt játékok alkalmazáson belüli vásárlásokat tartalmaznak, ezért aktív internetkapcsolatot igényelhetnek használat közben. 



Megmentetted a világot a 
mindig éhes szörnyetegtől. 
Most azonban egy új veszély 
fenyeget, úgyhogy irány újra a 
konyha, hogy csillapítsd a 
kenyérzombik éhségét!

OVERCOOKED! 2
Játékosok száma: 1–4         Megjelenés: Már kapható

Overcooked 2. Developed by Team17 Digital Ltd and Ghost Town Games Ltd © 2018. Published by Team17 Digital Ltd. Team17 is a trademarks or registered trademarks of Team17 Digital Limited. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. • Killer Queen Black © 2018, Liquid Bit, LLC • Stardew Valley © ConcernedApe LLC 2017. All rights reserved. • Golf Story © 
2017 Sidebar Games • Hyper Light Drifter © 2018 Abylight Studios SA licensed by Heart Machine, LLC. All rights reserved. • Steam World Dig 2 SteamWorld Dig 2 © 2017 Image & Form International AB. "SteamWorld"  is a registered trademark of Image & Form. All rights reserved. • Human: Fall Flat ™ & © No Brakes Games. Licensed by Curve Digital Publishing Limited. • Hollow Knight © 2018 Team 
Cherry

Áss mélyre, szerezz vagyont, 
és leplezd le az alvilág 
rémségeit ebben a platformer 
bányászkalandban, amit a 
klasszikus Metroidvania 
stílusú játékok inspiráltak.

STEAMWORLD DIG 2
Játékosok száma: 1         Megjelenés: Már kapható

A Golf Story a golf izgalmát 
kombinálja egy komoly 
történettel, ami nyolc 
különböző pálya elvégzése 
alatt bontakozik ki. 

GOLF STORY
Játékosok száma: 1–2         Megjelenés: Már kapható

Örökölted nagyapád régi 
farmját Stardew Valley-ben! 
Meg tudsz élni a 
földművelésből, és képes vagy 
az elgazosodott területet 
virágzó otthonná alakítani?

STARDEW VALLEY
Játékosok száma: 1         Megjelenés: Már kapható

Szállj le a sötétségbe, és nézz 
szembe egy elfeledett 
királyság mélységeivel a 
Hollow Knight játékban, egy 
hangulatos és bonyolult 2D 
akció-kalandjátékban 
Nintendo Switch konzolra. 

HOLLOW KNIGHT
Játékosok száma: 1     Megjelenés: Már kapható

Ebben az akció-platformer 
játékban egy hatalmas, mindig 
változó kastélyt kell 
felfedezned… feltéve, hogy 
képes vagy átverekedni magad 
az őrökön 2D-s, Souls-lite stílusú küzdelmekben. Nincsenek 
ellenőrzőpontok. Harcolj, hibázz, tanulj, ismételj.

DEAD CELLS
Játékosok száma: 1         Megjelenés: 2018. 

Intenzív többjátékos akció/
stratégiai platformer akár nyolc 
fő részvételével. Repülj egyedül, 
vagy akár három barátoddal 
csapatban, miközben azért 
versenyeztek, hogy a három lehetséges győzelmi feltételt 
teljesítsétek. 

KILLER QUEEN BLACK
Játékosok száma: 1–8         Megjelenés: 2018. tél

Bob csak egy átlagember, 
szuperképességek nélkül, de a 
megfelelő eszközökkel egész 
sokat el tud érni. Ha pedig nem 
is jól használja az eszközöket, 
akkor még annál is többet!

HUMAN: FALL FLAT
Játékosok száma: 1–2         Megjelenés: Már kapható

Fedezz fel egy gyönyörű, 
végtelen és romos világot, ami 
tele van veszéllyel és letűnt 
korok technológiáival. A Hyper 
Light Drifter egy akció-kaland 
RPG a legjobb 16-bites klasszikusok nyomdokaiban, modernizált 
játékmechanikával és sokkal nagyobb szabású látványvilággal. 

HYPER LIGHT DRIFTER
Játékosok száma: 1–2         Megjelenés: 2018. nyár



A VS. SUPER MARIO BROS. 
egy akció játék, amit 1986-
ban adott ki a Nintendo. 
Mario és Luigi egy óriási 
kalandra indul, hogy 
megmentsék Peach 
hercegnőt.

ARCADE ARCHIVES VS. SUPER MARIO BROS.
Játékosok száma: 1–2         Megjelenés: Már kapható

Arcade Archives: Vs. Super Mario Bros. © 1986 Nintendo Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co. • Moonlighter © 2018 11 bit studios S.A., 11 bit studios™ and respective logos are trademarks of 11 bit studios S.A. All rights reserved. Digital Sun™, Moonlighter™ and respective logos are trademarks of Wildframe Media. All rights reserved. • Celeste 2016-2018 Matt Makes Games Inc. • Okami™ HD  
©CAPCOM CO., LTD. 2006, 2017 ALL RIGHTS RESERVED. • Enter the Gungeon © 2017 Dodge Roll. All Rights Reserved. • Runner3 © 2018 Choice Provisions • Mega Man 11 ©CAPCOM CO., LTD. • Bomb Chicken © Nitrome Ltd 2018 • Fe © 2017 Zoink AB. Fe and the Fe logo are all trademarks held by Zoink AB.

Mega Man visszatért, és 
erősebb, mint valaha! Használd 
a vadonatúj Double Gear 
rendszert az ellenségek 
legyőzésére és erejük 
elvételére. 

MEGA MAN 11
Játékosok száma: 1         Megjelenés: 2018. október 2.

A legendás Ōkami, Amaterasu 
azért lett feltámasztva, hogy 
megmentse az országot egy 
szörnyű átoktól, és egy 
vándorló művésszel, Issunnal 
együtt indul küldetésére. 

ŌKAMI™ HD 
Játékosok száma: 1         Megjelenés: 2018. Már kapható

Segíts Madeline-nek legyőzni 
belső démonjait a Celeste-hegy 
csúcsa felé tartó utazása során, 
ebben az izgalmas, kézzel 
készített platformer játékban a 
multiplayer klasszikus 
TowerFall készítőitől. 

CELESTE
Játékosok száma: 1         Megjelenés: Már kapható

Fuss, mássz és suhanj át egy 
sötét északi erdőn, miközben 
felfedezed mocorgó és 
lélegző, titkokkal és rejtélyes 
lényekkel teli élővilágát.  

FE
Játékosok száma: 1         Megjelenés: Már kapható

A BIT.TRIP RUNNER és Runner 2 
ritmikus-zenés játékmenete 
visszatért, és jobb, mint valaha! A 
Timbletot feltett szándéka, hogy 
megfossza a multiverzumot 
minden szeretettől és 
boldogságtól.

RUNNER3
Játékosok száma: 1        Megjelenés: Már kapható

A Moonlighter egy akció RPG 
rogue-lite elemekkel, ami 
bemutatja az érme mindkét 
oldalát – megismerhetjük Will 
mindennapi életét is, egy 
kalandvágyó boltosét, aki titkon 
arról álmodik, hogy egyszer igazi hőssé válhat.

MOONLIGHTER
Játékosok száma: 1         Megjelenés: 2018. ősz

Egy furcsa baleset következtében 
egy látszólag hétköznapi csirkéből 
egyszer csak bombatojó, 
szabadtartású hős válik. Fedezd 
fel a bombarakás sokoldalú 
lehetőségeit ebben a kirobbanóan 
eredeti felfedező-platformerben.  
 
BOMB CHICKEN
Játékosok száma: 1         Megjelenés: Már kapható

Az Enter the Gungeon egy bullet hell 
dungeon crawler stílusú játék, amiben 
egy csapat különc útját követhetjük, ahogy lövöldözve, 
fosztogatva, trükközve keresik személyes megváltásukat, és a 
legendás Gungeon erőd legféltettebb kincsét, egy fegyvert, ami 
képes megölni a múltat. 

ENTER THE GUNGEON
Játékosok száma: 1–2         Megjelenés: Már kapható



Fokozd a 
játékélményt!

A Nintendo Switch Online egy megfi zethető, többfunkciós 
tagsági szolgáltatás, ami a felhasználók számára 
lehetővé teszi a kooperatív és kompetitív online 

játékokban való részvételt, a mentési adatok felhőalapú 
tárolását azzal kompatibilis játékok esetében, valamint 

számos további előnye mellett hozzáférést biztosít a NES 
játékok folyamatosan bővülő gyűjteményéhez is. 



Különleges ajánlatok 
tagok számára

Nintendo 
 Entertainment System™ 
Nintendo Switch Online

Felhőalapú mentés Okostelefon-
applikáció

Online játék

Előfizetési lehetőségek

A feltüntetett árak az áfát tartalmazzák. 

Egyéni 
előfi zetés

Családi 
előfi zetés

€3.99ingyenes 
próbaidőszak

€34.99

€7.99 €19.991 hónap
(30 nap)

1 hét 
(7 nap)

12 hónap
(365 nap)

3 hónap 
(90 nap)

12 hónap
(365 nap)

Ha létrehozol egy Családi Csoportot, akár 8 Nintendo Fiók is 
használhatja a Nintendo Switch Online tagsági szolgáltatást 
egyetlen Családi előfi zetés keretein belül!

Használd ki a csak tagok 
számára elérhető, exkluzív 

ajánlatokat

Élvezd a klasszikus, online 
módokkal kiegészített játékok 

egyre bővülő kínálatát

Tárold játékmentéseidet 
és egyéb adataidat 

biztonságosan a felhőben

Kapcsolódj barátaidhoz az erre 
a célra kifejlesztett applikáción 
keresztül okostelefonodon vagy 

tableteden

Merülj el kooperatív és 
kompetitív játékokban 

online is



Szülőként nem könnyű szemmel tartanunk, hogy gyermekünk mennyi időt tölt különböző szórakoztató elektronikai 
cikkek használatával. A Nintendo Switch Parental Controls (Szülői felügyelet) applikáció ingyenesen letölthető 
okostelefonokra, és összeköthető a Nintendo Switch konzollal, így könnyedén nyomon követhetjük, mit, hogyan és 
mennyit játszik gyermekünk.
Egy 18 évnél idősebb szülőhöz vagy gondviselőhöz tartozó Nintendo Fiók szükséges. További részletek a hivatalos Nintendo weboldalon.

Ellenőrizze gyermeke 
játékidejét

Ha gyermekével megállapodtak 
egy játékkal tölthető időben, még 
ha nagyon bele is merülne a 
játékba, értesítés tudatja vele, ha 
lejárt a kiszabott idő. 

Felügyelje, mivel játszik 
gyermeke

Az összesítésekből egy pillanat 
alatt megtudhatja, melyik játékok 
voltak használva, és mennyi ideig. 
Azon felül, hogy naponta 
áttekintheti, mi történt, időzített 
havi értesítőt is kaphat.

Szabja meg, kora alapján milyen lehetőségek 
legyenek elérhetőek gyermeke számára. Az egyes 
beállítások külön-külön is megváltoztathatóak.

A korlátozható beállítások:

• Játékok engedélyezése korhatár alapján
• Képernyőmentések közösségi médián való megosztása
• Más felhasználókkal való kapcsolatfelvétel üzeneteken vagy
   képeken keresztül*
• A Nintendo eShop rendszeren keresztül történő vásárlások
   szabályozására a Nintendo Fi ók beállításai között van 
   lehetőség

Túl sokat játszik a 
gyermekem?

Milyen játékokkal játszik a 
gyermekem?

Biztonságban van a 
gyermekem, 

miközben játszik?

Felügyelje gyermeke játékélményét, hogy biztonságban szórakozhasson

Ha nem rendelkezik okoskészülékkel, bizonyos korlátozásokat közvetlenül a Nintendo Switch konzolon is felállíthat. *A Nintendo Switch Parental Controls applikáció nem tartalmazza a Nintendo Switch 
Online applikáció beállításait. Ha a Nintendo Switch Online applikációra szeretne 
korlátozásokat beállítani, használja az okoskészüléke beállításait.



A csomag tartalma

Nintendo Switch
Neonkék Joy-Con (Bal) / Neonpiros Joy-Con (Jobb)

Nintendo Switch
Szürke Joy-Con (Bal) / (Jobb)

Nintendo Switch 
konzol

Joy-Con (Bal) / 
(Jobb)

A Joy-Con kontrollerek színei a csomagtól függenek.

vagy

Nintendo Switch 
dokkoló

Nintendo Switch 
hálózati töltő

Joy-Con markolat Joy-Con csuklópánt 
(szürke)

HDMI kábel

Biztonsági 
útmutató



Kiegészítők

 Joy-Con töltő markolat
Tedd fel a Joy-Con (Bal) és Joy-Con (Jobb) 
kontrollert a töltő markolatra, és használd 
úgy, mint egy hagyományos kontrollert. 
A Nintendo Switch konzol mellé 
csomagolt Joy-Con markolattal 
ellentétben a Joy-Con töltő markolat 
képes tölteni a Joy-Con kontrollereket akár 
játék közben is, így nem kell azon 
aggódnod, hogy lemerülnek. 

 Nintendo Switch Pro kontroller
Egy vezeték nélküli kontroller, aminek formája egy 
szokásos kontrollerhez hasonlít, ennek köszönhetően 
kényelmes és tökéletes hosszabb játékhoz, TV illetve 
asztali módban.

Beépített akkumulátor: Li-ion akkumulátor [CTR-003]
Akkumulátor kapacitás: Kb. 40 óra (Figyelem: ez csak 
egy becsült időtartam. A használattól függően eltérhet.)
Töltési idő: kb. 6 óra
(Hálózati töltővel vagy a mellékelt tartozék USB töltő 
kábellel)

 Nintendo Switch hordozótáska és képernyővédő
Az összeállításban találsz egy hordozótáskát a Nintendo Switch 
konzolod számára és egy védőfóliát a képernyőjére. A csomag 
emellett egy rendszerezőbetétet is tartalmaz, amiben öt darab 
Ninteno Switch játékkártyát és két Joy-Con csuklópántot 
tárolhatsz. A hordozótáskát a konzol kitámasztására is tudod 
használni. 

Tartalmaz egy USB töltő kábelt is

Jár mellé: USB töltőkábel

Xenoblade 
Chronicles 2 kiadás

Splatoon 2 
kiadás

Splatoon 2 kiadás

Super 
Mario 

Odyssey 
kiadás

 Joy-Con pár
Egy Joy-Con (Bal) és egy 
Joy-Con (Jobb) kontroller 
a konzol alaptartozékaként 
megtalálható a csomagban

Ez a csomag egy extra 
Joy-Con (Bal) és Joy-Con 
(Jobb) kontrollert 
tartalmaz két Joy-Con 
csuklópánttal (szürke)

Neonpiros Joy-Con (Bal) / 
Neonkék Joy-Con (Jobb)

Szürke Joy-Con 
(Bal) / (Jobb)

Neonsárga Joy-Con (Bal) / (Jobb) Neonzöld Joy-Con (Bal) / 
Neonrózsaszín Joy-Con (Jobb)



A konzol áttekintése

Méret
101 mm x 173 mm x 13,0 mm
(102 mm x 239 mm x 13,9 mm a Joy-Con kontrollerekkel együtt)
Figyelem: 28,4 mm a legvastagabb állapotában, az analóg karok végétől 
a ZL/ZR gombok végéig mérve.

Tömeg 297 g (398 g a Joy-Con kontrollerekkel)

Képernyő Kapacitív érintőképernyő
6.2 colos LCD / 1280 x 720 felbontás

CPU/GPU NVIDIA egyedi Tegra processzor

Rendszer 
memória

32 GB
Figyelem: a rendszer lefoglalja a belső memória egy részét saját 
használatra.

Hálózati 
lehetőségek

Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac szabvány) / Bluetooth 4.1
TV módban egy vezetékes LAN kapcsolat is használható egy vezetékes 
LAN adapter megvásárlásával.

Videó kimenet
Maximum felbontás: 1920x1080, 60 fps
Figyelem: TV-módban HDMI kimenet. Asztali és hordozható módban 
a maximális felbontás 1280x720, ami a kijelző felbontásával megegyezik.

Hang kimenet Lineáris PCM 5.1ch támogatás
Figyelem: HDMI kábelen történő kimenet TV módban.

Hangszórók Sztereó

Gombok Bekapcsoló gomb / Hangerő gombok

USB kapcsolat USB Type-C port
A Nintendo Switch dokk egységről tölt, illetve ahhoz kapcsolódik.

Fejhallgató 
bemenet

Sztereó kimenet

Játék kártya 
bemenet

Kizárólag Nintendo Switch játék kártyákkal használható

microSD kártya 
bemenet

Támogatott memóriakártyák: microSD, microSDHC, microSDXC
Figyelem: a microSDXC memória kártyák támogatásához egy interneten keresztül történő 
frissítés szükséges.

Érzékelők Gyorsulásmérő / giroszkóp / fényérzékelő

Működési 
környezet

Hőmérséklet: 5 - 35°C / Páratartalom: 20 - 80%

Belső 
akkumulátor

Lítiumion-akkumulátor / kapacitás 4310 mAh 
Megjegyzés: A belső akkumulátor nem vehető ki. Amennyiben cseréje szükséges, kérjük, 
vegye fel a kapcsolatot a Nintendo Ügyfélszolgálattal.

Az akkumulátor 
kapacitása

Az akkumulátor kapacitása több, mint 6 óra is lehet, de ez a szoftvertől és a használati 
körülményektől függően eltérhet.
Például a The Legend of Zelda: Breath of the Wild hozzávetőlegesen három órán át 
játszható egy töltéssel.

Töltési 
időtartam

Körülbelül 3 óra.
Figyelema: ehhez az időtartamhoz a konzolnak alvó állapotban kell lennie.

The terms HDMI and HDMI High-Defi nition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered 
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of the USB Implementers Forum.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks 
by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
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