






BÁRMIKOR, BÁRHOL,
BÁRKIVEL



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)



Játssz bárhol,
hordozható

módra váltva

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 is együtt élvezzék 
a játék örömét! Ez egy nagyszerű 
módja, hogy együtt játsszatok 
barátokkal vagy a családdal.



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

Vidd magaddal egy gyönyörű 
és nagy képernyőn a játékokat!



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*, 
interneten keresztül is együtt játszhatsz barátaiddal vagy 
a világ bármely pontján élő játékosokkal. Az előfi zetők egy 
okoskészülékekre készült alkalmazás segítségével 
beállíthatnak a közös játékhoz előre megbeszélt időpontokat, 
chat szobákat hozhatnak létre, sőt az applikáció lehetővé 
teszi a játék közbeni hangalapú csevegést is. 

* A fi zetős online szolgáltatás ingyenesen használható 2017 őszéig. 
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
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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

mód

ékos

*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Nintendo Account regisztrációja és profi lhoz való hozzárendelése, illetve a Nintendo Account felhasználói szerződés és adatvédelmi irá-
nyelvek elfogadása szükséges. Az online szolgáltatások használata Nintendo Account regisztrációjához kötött. 2018-tól néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges 
lesz. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet. 

VÁGJ BELE EGY 
LÉLEGZETELÁLLÍTÓ, 
VILÁGKÖRÜLI KALANDBA
Járd be a világot Mario társaságában egy hatalmas 3D-s ka-
land 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 izgal-
mas játékélményben lesz részed, ami egyetlen korábbi 
Mario-játékhoz sem fogható. Hagyd, hogy magával ragad-
jon a kaland szele, és a Mushroom Kingdomtól távoli, 
furcsa és lenyűgöző helyekre repítsen el! 



© 2017 ELECTRONIC ARTS INC. EA, EA SPORTS AND THE EA SPORTS LOGO 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. ALL OTHER TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS



FIFA 18 – NINTENDO 
SWITCH KONZOLRA 
TERVEZVE

Az EA SPORTS™ FIFA 18 a Nintendo Switch konzolon a leglenyűgözőbb közösségi és autentikus 
futballjáték, ami valaha készült Nintendo-játékosok számára. Most te is űzheted a világ kedvenc 
játékát bárhol és bármikor, ahogy neked tetszik, a lehetőséggekkel gazdagon telezsúfolt EA 
SPORTS™ FIFA 18 játékkal a Nintendo Switch konzolodon. 

EA SPORTS™ FIFA 18 on Nintendo Switch™
• Műfaj: Foci, Sport     • Kiadó: EA Sports       • Megjelenés: Már kapható

*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Nintendo Account regisztrációja és profi lhoz való hozzárendelése, illetve a Nintendo Account felhasználói szerződés és adatvédelmi irányelvek elfogadása szükséges. Az online szolgáltatások használata Nintendo Account regisztrációjához kötött. 2018-tól 
néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet. Az EA felhasználói szerződés (terms.ea.com) valamint adatvédelmi és süti irányelvek (privacy.ea.com) elfogadása szükséges. Az online szolgáltatások eléréséhez 13 
éven felülinek kell lenned, internetkapcsolattal és EA fi ókkal kell rendelkezned. 

Használható játékmódok
1-4

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1-4 1

Online*: max. 4 játékos  Lokálisan: max. 4 játékos



© 2017 Nintendo



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

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 

ZeldaBreath of the Wild Expansion 
Pass-szel. Az Expansion Pass két 

DLC-csomaghoz és három új 
kincsesládához biztosít hozzáférést.  

A második bővítő-
csomag egy új 
dungeont, új törté-
netszálat és még 
több új kihívást 
fog tartalmazni. 

DLC-cso
kincsesládá

A második bővítő-
csomag egy új

T
Swo
a He
med

almazza a Trial of the 
rd kihívást, a Master módot,

Tarta
Swo

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 Swit-
ch konzolon.



© 2017 Nintendo / MONOLITHSOFT



Használható játékmódok
1

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1

Xenoblade Chronicles 2
• Műfaj: RPG       • Kiadó: Nintendo       
•  Megjelenés: 2017. december 12.

KUTASD FEL AZ IGAZI PARADICSOMOT, 
ELYSIUMOT OLDALADON TÁRSADDAL, PYRA-VAL.
Fedezd fel a felhők végtelen óceánját, ahol a civilizáció utolsó maradványai élnek kolosszális 
teretményeknek, a Titánoknak a hátán. 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. 



© 2017 Nintendo



*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Nintendo Account regisztrációja és profi lhoz való hozzárendelése, illetve a Nintendo Account felhasználói szerződés és adatvédelmi irányelvek 
elfogadása szükséges. Az online szolgáltatások használata Nintendo Account regisztrációjához kötött. 2018-tól néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A fi zetős 
szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet. 

CSAK A LEGBELEVA-
LÓBB 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*.

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



© 2017 Nintendo



HARCOLJ KINYÚJTHATÓ
KAROKKAL EGY TELJESEN
EGYEDI VEREKEDŐS JÁTÉKBAN!
Egy egyedi, többjátékos 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.

*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Nintendo Account regisztrációja és profilhoz való hozzárendelése, illetve a Nintendo Account felhasználói szerződés és adatvédelmi irányel-
vek elfogadása szükséges. Az online szolgáltatások használata Nintendo Account regisztrációjához kötött. 2018-tól néhány online szolgáltatás használatához előfizetés is szükséges lesz. 
A fizetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet. 

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

Használható játékmódok
1–4

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–4 1

Online*: max. 4 játékos  Lokálisan: max. 4 játékos



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

© 2017 Nintendo *Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Nintendo Account regisztrációja és profi lhoz való hozzárendelése, illetve a Nintendo Account felhasználói szerződés és adatvédelmi irányelvek elfogadása szükséges.
Az online szolgáltatások használata Nintendo Account regisztrációjához kötött. 2018-tól néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet. 

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

Használható játékmódok
1–4

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–4 1

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



EGY FANTASZTIKUS UTAZÁS 8 HŐS 
FŐSZEREPLÉSÉVEL!
Két világ egyesül a Mario + Rabbids® Kingdom Battle játékban, egy 
észvesztő stratégiai kalandban, kizárólag Nintendo Switch konzolon. 
A leglehetetlenebbnek tűnő összeállításban indulnak hőseink a Mus-
hroom Kingdom megmentésére, és verekedik át magukat furcsa, kite-
kert világokon, mialatt dinamikus fordulóalapú csatákon, agytornáztató 
rejtvényeken és kiszámíthatatlan ellenségeken kell felülkerekedniük. 

© 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.

Mario + Rabbids® Kingdom Battle
• Műfaj: Körökre osztott harcú kaland      • Kiadó: Ubisoft       • Megjelenés: Már kapható

Használható játékmódok
1–2

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–2 1



A legtöbb játék 
kétszemélyes

És még sok-sok 
más játék!

© 2017 Nintendo

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.

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

Használható játékmódok
2

TV mód Asztali mód Hordozható mód

2 –



MŰKÖDJETEK EGYÜTT ÉS ÖTLETELJETEK KÖZÖSEN, HOGY 
MEGOLDJÁTOK A FORMÁKRA ÉPÜLŐ REJTVÉNYEKET
Ebben a kreatív, új stílusú akció-rejtvény játékban egymás papír 
testét kell új alakokra vágni a rejtvények megfejtéséhez. Nincs tö-
kéletes megoldása egy rejtvénynek sem - bárhogy megfejtheted, 
ha beválik! Az eredeti játéknak ez a kibővített verziója új pályákat, 
új kihívásokat és új funkciókat is tartalmaz! Azok számára, akik 
már megvették az eredeti játékot, letölthető tartalomként lesz elér-
hető a Nintendo eShop kínálatán keresztül.*

© 2017 Nintendo *Szélessávú internetkapcsolat szükséges. Nintendo Account regisztrációja és profi lhoz való hozzárendelése, illetve a Nintendo Account felhasználói szerződés és adatvédelmi irányelvek elfogadása szükséges.

Használható játékmódok
1–4 

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–4 1

Snipperclips Plus – Cut it out, together!
• Műfaj: Akció, Rejtvény       • Kiadó: Nintendo       
• Megjelenés: Snipperclips Plus: 2017. november 
10. / Snipperclips: Már kapható (digitális)



A MINECRAFT BLOKKOK PAKOLÁSÁRÓL 
ÉS KALANDOZÁSRÓL SZÓL
Fedezd fel a véletlenszerűen generált világot, és építs elképesztő 
dolgokat a legegyszerűbb házikótól a legimpozánsabb kastélyig. 
Játssz kreatív módban, végtelen nyersanyaggal, vagy áss mélyre 
a világban túlélő módban, és állíts elő fegyvereket és páncélzatot, 
hogy megvédd magad a veszélyes moboktól. 

Mojang © 2009-2017. "Minecraft" is a trademark of Mojang Synergies AB *Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Nintendo Account regisztrációja és profi lhoz való hozzárendelése, illetve a Nintendo Account felhasználói szerződés és adatvédelmi irányelvek elfogadása szükséges. Az online 
szolgáltatások használata Nintendo Account regisztrációjához kötött. 2018-tól néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Minecraft: Nintendo Switch Edition
• Műfaj: Akció/Kaland     • Kiadó: Mojang AB      
• Megjelenés: Már kapható (digitális)

Használható játékmódok
1–4

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–4 1

Online*: max. 8 játékos  Lokálisan: max. 8 játékos



© SEGA. SEGA, the SEGA logo and SONIC FORCES are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., 
Ltd. or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, lo-
gos and copyrights are property of their respective owners. 

SZÁLLJ BE EGY FANTASZTIKUS, 
SZÉLSEBES KÜZDELEMBE 
A DR. EGGMAN ÉS EGY ÚJ ELLEN-
SÉG, INFINITE ÁLTAL MEGGYÖTÖRT 
FÖLD MEGMENTÉSÉÉRT!
A Sonic Forces játékban segítened kell Sonicnak, 
hogy felépítse hadseregét, amivel megmentheti a vi-
lágot a káosztól és pusztulástól. Éld át a gyors tem-
pójú akciót három egyedi játékstílusban Classic So-
nic, Modern Sonic vagy a saját, személyre szabott 
hősöd bőrébe bújva. Csatlakozz a felkelőkhöz!

Sonic Forces
• Műfaj: Akció, Platformer      • Kiadó: SEGA       • Megjelenés: Már kapható

Használható játékmódok
1

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1



A NÉPSZERŰ KOSÁRLABDASZIMULÁCIÓ 
IS MEGJELENIK A SWITCH KONZOLON!
A jelenlegi konzolgeneráció legjobb értékeléseit* elnyerő 
évenkénti sportjátéka most visszatér az NBA 2K18-cal és 
folytatja a sorozat hagyományait, mint a „kosárlabdaszi-
muláció aranysztenderje” (Sports Gamers Online), felül-
múlhatatlan élethűséggel és hiteles NBA-játékmenettel. 
Alakítsd saját MyPLAYER karakteredet és írd meg saját 
történeted a vadonatúj, nyitott szomszédság környezet-
ben, állítsd össze az álom MyTEAM csapatodat, irányítsd 
a ligát, és bizonyítsd be, hogy te vagy a legjobb, amikor 
megmérkőzöl a világ minden tájáról becsatlakozó játéko-
sokkal.

*Forrás: Metacritic.com 2008-2016

NBA 2K18
• Műfaj: Kosárlabda-szimuláció       • Kiadó: 2K    
• Megjelenés: Már kapható 

NBA 2K18 ©2017 Take-Two Interactive Software. Published by Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by 
Visual Concepts. © 2005-2017 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. All rights reserved. 2K, the 2K 
logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive 
Software, Inc. The NBA and NBA member team identifications are the intellectual property of NBA Properties, Inc. 
and the respective NBA member teams. © 2017 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved. 

Online*: max. 10 játékos  Lokálisan: max. 4 játékos

Használható játékmódok
1–4

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–4 1

*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Nintendo Account regisztrációja és profi lhoz való hozzárendelése, illetve a Nintendo Account 
felhasználói szerződés és adatvédelmi irányelvek elfogadása szükséges. Az online szolgáltatások használata Nintendo Account regisztrációjá-

hoz kötött. 2018-tól néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől 
függően korlátozott lehet. Internetes letöltés és microSD kártya szükséges (legalább 32 GB ajánlott tárolókapacitással)



A POKÉMON MEGÉRKEZETT A NINTENDO SWITCH KONZOLRA
Ismerkedj meg az első, Nintendo Switch konzolokra kiadott Pokémon-já-
tékkal. Irányíts közvetlenül 21 válogatott Pokémon Harcost, és győzd le el-
lenfeleidet arénamérkőzésekben. Vedd igénybe egy-egy Támogató Poké-
mon segítségét a küzdelmek során, és szabadítsd el minden Pokémon 
Harcos egyedi Burst Attack támadásának erejét, hogy a ranglista élére ke-
rülj.  Az új játékmódokkal és a változatos lehetőségekkel, hogy barátaiddal 
is együtt játszhass, most itt az esély, hogy te legyél a Ferrum Liga bajnoka!

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

*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Nintendo Account regisztrációja és profi lhoz való hozzárendelése, illetve a Nintendo Account felhasználói szerződés és adatvédelmi irányelvek elfogadása szükséges. Az online 
szolgáltatások használata Nintendo Account regisztrációjához kötött. 2018-tól néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges lesz. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet. 

Pokkén Tournament DX
• Műfaj: Verekedős      • Kiadó: Nintendo       • Megjelenés: Már kapható

Használható játékmódok
1–2

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–2 1

Online*: max. 2 játékos  Lokálisan: max. 2 játékos



A FIRE EMBLEM UNIVERZUM HŐSEI EGYESÍTIK 
EREJÜKET!
Ütközz meg harcosok légióival és vad szörnyekkel, miközben Marth, Xander, 
Corrin és más Fire Emblem hősök bevetik szemkápráztató és pusztító Dynas-
ty Warriors-stílusú harci manővereiket. Irányítsd közvetlenül a jól ismert, ere-
deti Fire Emblem karaktereket, ossz ki nekik stratégiai parancsokat az ütköze-
tek közepette, állítsd őket párokba, hogy együtt mérjenek pusztító 
csapásokat az ellenségre, és még sorolhatnánk a lehetőségeket. 

© Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS © KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.
Lokálisan: max. 2 játékos

Használható játékmódok
1–2

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–2 1

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



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

ÉLJ EGY MÁSIK ÉLETET, EGY MÁ-
SIK VILÁGBAN, A LEGENDÁS, NYÍLT 
VILÁGÚ MESTERMŰBEN
A több mint 200 Év Játék díjat (Game of the Year) elnyerő 
The Elder Scrolls V: Skyrim®, a Bethesda Game Studios® 
epikus fantasy játéka érkezik a Nintendo Switch konzol-
ra. 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 konzolra tel-
jesen új funkciókkal is rendelkezik, mint például a moz-
gásvezérlés a harcokban és a zárfeltörésben, öltözetek 
és felszerelés a The Legend of Zelda sorozatból, valamint 
amiibo kompatibilitás (külön kapható).  

The Elder Scrolls V: Skyrim
• Műfaj: Akció-RPG      • Kiadó: Bethesda Softworks        
• Megjelenés: Már kapható

Használható játékmódok
1–2

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–2 1



Éld át a legendás bűnügyi thrillert egészen új formában.

Rockstar Games, Inc. ©2006-17. Rockstar Games, L.A. Noire, and R* are marks/logos/copyrights of Take-Two Interactive. Portions (c) Copyright Master Licensing, Inc., 2017, all rights reserved, Naked City and Naked City-related trademarks and trade dress 
are trademarks of Master Licensing, Inc.

L.A. Noire®

• Műfaj: Akció, Kaland       • Kiadó: Rockstar Games       
•  Megjelenés: Már kapható

Használható játékmódok
1

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1

Hollywood háború utáni aranykorának közepén az újdonsült 
LAPD-nyomozó, Cole Phelps fejest ugrik a saját sikerében fulladozó 
város világába. Tombol a korrupció, virágzik a drogkereskedelem, és 
rekordokat döntenek a gyilkossági statisztikák. Miközben karrierjét 
építi és próbál helyesen cselekedni, Phelps-nek ki kell derítenie, ki áll 
a gyújtogatássorozat, a maffi  a-összeesküvések és brutális gyilkos-
ságok hátterében, fel kell vennie a harcot a város alvilágával, sőt még 
a saját részlegében megbújó téglával is, hogy leleplezhessen egy tit-
kot, ami a velejéig megrengetheti a romlott várost. 
A forradalmian újító arc-animációs technikájával, ami a szereplő mi-
mikájának legapróbb rezdüléseit is élethűen ábrázolja, az L.A. Noire 
a lélegzetelállítóan izgalmas akciót és az igazi detektívmunkát ve-
gyíti egy egyedülállóan interaktív játékélményben. Nyomozz ki ke-
gyetlen bűntényeket és összeesküvéseket, amiket az 1947-es, a tör-
ténete során akkor legkorruptabb és erőszakosabb Los Angeles 
valódi bűntettei inspiráltak. Kutass nyomok után, vedd üldözőbe a 
gyanúsítottakat, és kérdezd ki a tanúkat, hogy kiderítsd az igazságot 
egy városban, ahol mindenkinek van rejtegetnivalója. 

 
•  A teljes eredeti játék, minden eredeti letölthető tartalom, új gyűjthető tárgyak és különleges képes-

ségekkel rendelkező detektívöltözékek is részei a csomagnak.

•  Számos új funkciót tartalmaz kifejezetten a Switch adottságaira kifejlesztve, mint például a girosz-
kópos Joy-Con mód, a gesztusvezérlés, a HD rumble-támogatás, a széles- és váll mögötti kamera-
nézet valamint a helyzetfüggő érintőképernyő vezérlés a hordozható detektívmunka kedvéért. 

AZ 1940-ES ÉVEK LOS ANGELES-ÉBEN JÁTSZÓDÓ SÖTÉT ÉS 
ERŐSZAKOS BŰNÜGYI THRILLER 



NEM SZÁMÍT, HONNAN JÖSSZ, MILYEN IDŐS 
VAGY, PANDA VAGY EGY RÉPA VAGY!
Tekerd fel a hangerőt, és szabadítsd el benned rejlő táncost, mert a Just 
Dance 2018 mindenkiből kihozza a táncparkett ördögét! Akár kezdő vagy, 
akár profi  táncos, aki új mozdulatokat szeretne elsajátítani, még sosem 
volt ilyen egyszerű a Just Dance!-et használni. Utánozd a mozdulatokat, 
érezd a zene lüktetését a kezeiddel a HD Rumle vibrációs rendszernek 
hála, és táncolj teljesen exkluzív, csak Nintendo Switch-en elérhető ko-
reográfi ákra. © 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Just Dance, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment 

in the US and/or other countries. Nintendo trademarks and copyrights are properties of Nintendo.

Használható játékmódok
1–6

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–6 1

Just Dance 2018
• Műfaj: Tánc       • Kiadó: Ubisoft     
•  Megjelenés: Már kapható

Online*: max. 8 játékos  Lokálisan: max. 2 játékos



WWE 2K18

Online*: max. 6 játékos  Lokálisan: max. 4 játékos

Használható játékmódok
1–41

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–41 1

*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Nintendo Account regisztrációja és profi lhoz való hozzárendelése, illetve a Nintendo Account felhasználói szerződés és adatvédelmi irányelvek elfogadása 
szükséges. Az online szolgáltatások használata Nintendo Account regisztrációjához kötött. 2018-tól néhány online szolgáltatás használatához előfi  zetés is szükséges lesz. A fi zetős szolgáltatások elérhe-

tősége területtől függően korlátozott lehet. Internetes letöltés és microSD kártya szükséges (legalább 32 GB ajánlott tárolókapacitással)

• Műfaj: Sport, Verekedős       • Kiadó: 2K      • Megjelenés: 2017. november 21.

1: Vyžaduje alespoň jeden Joy-Con pro každého hráče.

Végre visszatértek a WWE videojátékok a Nintendo platformokra a WWE 
2K18-cal, ami legelőször játszható Nintendo Switch konzolon! A borítóján a 
WWE-szupersztár Seth Rollins-szal a WWE 2K18 közelebb fog hozni a szorí-
tóhoz, mint valaha. Kemény akcióval, lenyűgöző grafi kával, drámával, izgal-
makkal, új játékmódokkal, további mérkőzéstípusokkal, részletes karakteral-
kotással és mindennel, amit a WWE 2K sorozatban eddig szerettél. A legjobb 
mégis az, hogy a Nintendo Switch lehetőségeinek hála az akciónak sosem kell 
végetérnie, a WWE 2K18-at otthon és útközben is élvezheted!

Copyright ©2017 Take-Two Interactive Software, Inc Trademarks belong to 
their respective owners. All rights reserved.



MXGP3 - The Official Motocross Videogame © 2017 Published and Developed by Milestone S.r.l. All rights reserved. 
Copyright © 2017 Youthstream - All rights reserved.

MXGP3 – The Offi cial Motocross Videogame
• Műfaj: Verseny       • Kiadó: Milestone srl       
• Megjelenés: 2017. november 21.

Használható játékmódok
1

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1

ÉLD ÁT AZ IGAZI MOTOCROSS 
VERSENYEK ADRENALINMÁMORÁT 
A HIVATALOS BAJNOKSÁG 
EGYETLEN VIDEOJÁTÉKÁBAN!
Az MXGP3 – The Offi  cial Motocross Videogame egy 
teljesen új játékmenettel a legátütőbb versenyél-
ményt nyújtja. Száguldj a 18 hivatalos pályán és az 
MXoN-ben a 2016-os MXGP és MX2 szezonok összes 
versenyzőjével és motorjával, és legyél az elsők kö-
zött, akik kipróbálhatják a 10 elérhető kétütemű vala-
melyikét! Tedd teljesen egyedivé pilótádat és járgá-
nyodat a több mint 300 hivatalos komponens 
használatával!



Lépj be a Nintendo eShopba Nintendo Switch konzolodon, és eléd tá-
rul 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. 

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

Pokkén 
Tournament DX

VOEZ

Puyo Puyo™ 
Tetris® 

Blaster Master 
Zero

Rayman Legends: 
Defi nitive Edition 

Disagea 5 
Complete

project OCTOPATH 
TRAVELER 

(munkacím)

Snipperclips – 
Cut it out, 
together!

Just Dance 2018

ÉS MÉG 
SOK-SOK 
TOVÁBBI 
JÁTÉK!

*Szélessávú internetkapcsolat szükséges. Nintendo Network ID regisztrációja és a Nintendo Network felhasználói szerződés és adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges.  **PayPal fi ók szükséges. A Paypal felhasználási feltételei érvényesek. Csak 18 éven felüli-
ek használhatják. ***A játékok a hivatalos oldalon keresztül a Nintendo eShopból való megvásárlásához és letöltéséhez regisztrált Nintendo Accounttal kell rendelkezned, ami össze van kötve a Nintendo Network ID-del, és a konzolon, amire szeretnél letölteni, legalább 
egyszer el kellett korábban látogatnod a Nintendo eShopba. 



Csapatként dolgozva kell ne-
ked és séftársaidnak előkészí-
tenetek, megfőznötök és fel-
szolgálnotok mindenféle 
ízletes fogást, mielőtt a dühös 
vendégek elviharzanak. 

OVERCOOKED! SPECIAL EDITION
Játékosok száma: 1-4         Megjelenés: Már kapható

Overcooked. Developed by Ghost Town Games Ltd © 2017. 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.• NBA Playgrounds Playgrounds and NBA Playgrounds are trademarks and are property of Mad Dog Games. © 2017 Mad Dog Ga-
mes, LLC. All rights reserved. The NBA and individual NBA member team identifications reproduced on this product are trademarks and copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, that are the exclusive property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams and may not be used, in whole or in part, without the prior written consent of NBA Properties, Inc. 
© 2017 NBA Properties, Inc. All rights reserved. • Stardew Valley © ConcernedApe LLC 2017. All rights reserved. • Shovel Knight Treasure Trove Shovel Knight is a trademark of Yacht Club Games. ©2017 Yacht Club Games L.L.C. All rights reserved. • Fast RMX © 2017 Shin'en Multimedia • Sonic Mania © SEGA. SEGA, the SEGA logo and SONIC MANIA are either registered 
trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. - or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. • Steam World Dig 2 SteamWorld Dig 2 © 2017 Image & Form International AB. "SteamWorld"  is a registered trademark of Image & Form. 
All rights reserved. • Worms W.M.D. Worms W.M.D Developed by Team17 Digital Ltd © 2017. Team17 Digital and Worms W.M.D are trademarks or registered trademarks of Team17 Digital Ltd. Original Concept by Andy Davidson. All other trademarks copyrights and logos are property of their respective owners. Developed and published by Team17 Digital Ltd. FMOD Ex © Fi-
relight Technologies • Rocket League Rocket League, Psyonix, and all related marks and logos are trademarks or registered trademarks of Psyonix Inc. ©2015-2017 Psyonix Inc. All other trademarks are property of their respective owners.

A SteamWorld Dig visszatért! Áss 
mélyre, szerezz vagyont, és leplezd 
le az alvilág rémségeit ebben a plat-
former bányászkalandban, amit a 
klasszikus Metroidvania stílusú játé-
kok inspiráltak.  

STEAMWORLD DIG 2
Játékosok száma: 1         Megjelenés: Már kapható

Válj Shovel Knighttá, a Shovel 
Blade hordozójává, aki fut, ugrik és 
küzd küldetése során, hogy vissza-
szerezze elvesztett szerelmét. A 
Shovel Knight: Treasure Trove-ban 
további történetszálak várnak. 

SHOVEL KNIGHT: TREASURE TROVE
Játékosok száma: 1-2         Megjelenés: Már kapható

Örökölted nagyapád régi farm-
ját Stardew Valley-ben! Meg 
tudsz élni a földművelésből és 
át tudod alakítani az elgazoso-
dott területet virágzó otthon-
ná?

STARDEW VALLEY
Játékosok száma: 1         Megjelenés: Már kapható

Lépj pályára ebben az izgal-
makkal teli foci-autóverseny-
zős hibridjátékban az utá-
nozhatatlan élményt nyújtó 
fi zika-alapú vezérléssel. 

ROCKET LEAGUE
Játékosok száma:1-4 (Online max. 8)    Datum vydání: 2017 tél

Száguldj át a nosztalgikus 
hangulatú pixeles területeken 
és a vibrálóan élénk mozgó 
tájképeken – tele meglepeté-
sekkel és új főellenségekkel. 

SONIC MANIA
Játékosok száma: 1-2         Megjelenés: Már kapható

A klasszikus NBA játékgépes ak-
ció visszatér! Nyújts a legjobb 
formádat a játszóteri pályákon 
szerte a bolygón, és győzd le a 
legjobbakat az izgalmas 2 a 2 
elleni meccsekben.

NBA PLAYGROUNDS
Játékosok száma: 1-4         Megjelenés: Már kapható

Gyönyörű, kézzel rajzolt, 2D látvány-
világgal, vadonatúj fegyverekkel, a 
barkácsolás, járművek és épületek 
bevezetésével, ráadásul néhány 
közkedvelt, klasszikus fegyer és já-
tékmenet visszatérésével.

WORMS W.M.D.
Játékosok száma: 1-6     Megjelenés: 2017 utolsó negyedéve

Izzítsd a motort és készülj egy 
észvesztő sebességű verseny-
re. Suhanj át a 36 pályán, ka-
nyonokban, alpesi csúcsok kö-
zött, futurisztikus városokban, 
és sok-sok más helyszínen. 

FAST RMX
Játékosok száma:1-4 (Online max. 8)    Megjelenés: Már kapható



Az amiibo (külön megvásárolható) a Joy-Con 
(Jobb) kontroller NFC érintőpontjára 
helyezésével képes annak adatait írni és 
olvasni.

amiibo
használata



És még 
sok más 
figura!



Ezzel a fi zetős szolgáltatással online élvezheted a többszemélyes játékokat, illetve egy 
okoskészülékekre tervezett alkalmazás segítségével kapcsolódhatsz Nintendo Switch 
konzolodhoz, és csatlakozhatsz barátaidhoz közös online játékalkalmakra. 

Fizetős tagsági szolgáltatás 2018-tól

A megjelenésig ingyenesen kipróbálható

Nintendo Switch Online részletek

Megjegyzés: A legtöbb esetben a szolgáltatás használata 
szükséges a Nintendo Switch konzolon való online játékhoz 
(kivételek adódhatnak). A szolgáltatás csak Nintendo Switch 
konzolokra vonatkozik, nem szükséges a Nintendo 3Ds kon-
zolcsalád illetve a Wii U online használatához. 

Az árak tartalmazzák az áfát.
Megjegyzés: az árak további pénznemekben későbbi dátumban kerülnek kiírása.

További játékokkal kapcsolatos információk a későbbiekben várhatóak.

Super Mario Bros. 3 Balloon Fight Doctor Mario

Díjszabás

Játssz online Nintendo Switch 
konzoloddal
A Nintendo Account-ba való bejelentke-
zéssel használhatsz majd kooperatív és 
kompetitív játékokat online.

Applikáció okoskészülé-
kekre
A Nintendo Switch Online 
okoskészülék-alkalmazás 
segítségével még jobbá te-
heted online játékélménye-
det a kompatibilis játékok-
ban Nintendo Switch 
konzolodon. Meghívhatod 
barátaidat közös játékokra, 
és közben hangalapú cse-
vegést folytathattok. 

Az applikáció már ingye-
nesen kipróbálható a 
2017. július 21-én megje-
lent Splatoon 2 játékkal. 

Classic Game Selection* 
(kísérleti elnevezés)

Különleges 
ajánlatok

Az előfi zetéssel rendelke-
zők folyamatos hozzáfé-
rést nyernek egy klasszi-
kus játékokból álló 
válogatáshoz, ami olyan 
címeket tartalmaz, mint 
például a Super Mario 
Bros. 3, Balloon Fight és a 
Dr. Mario.

A regisztrált tagok időnként csak tagok számára elérhető, akciós árakon 
vásárolhatnak meg bizonyos termékeket a Nintendo eShopból. 

€3.99 €7.99 €19.99

A tagsági szolgáltatás 2018-as 
megjelenéséig ingyenes

1 hónapra 
(30 nap)

3 hónapra 
(90 nap)

12 hónapra 
(365 nap)

A fi zetős szolgáltatás megjelenése után érkeznek



Szülőként nem könnyű szemmel tartanunk, hogy a gyermekünk mennyi időt tölt a különböző szórakoztató elektronikai 
cikkekkel. A Nintendo Switch Parental Controls (Szülői felügyelet) applikáció -mely ingyenesen letölthető okostelefonok-
ra - összeköthető a Nintendo Switch konzollal, így könnyedén megfi gyelhetjük mit és mennyit játszik a gyermekünk.
Szükséges egy 18 évnél idősebb szülőhöz vagy gondviselőhöz tartozó Nintendo Account. További információkért, kérjük keresse fel a hivatalos Nintendo weboldalt.

Ellenőrizze gyermeke 
játékidejét

Ha megállapodnak egy játékkal 
töltött időben gyermekével, akkor 
egy értesítés tudatja velük, ha 
lejárt az idő, még ha nagyon bele 
is merültek a játékba.

Felügyelje, mivel 
játszik gyermeke

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

Szabja meg, kora alapján mik legyenek elérhetőek 
gyermeke számára. Minden egyes beállítás külön is 
megváltoztatható.

A beállítások listája:

• Játékok engedélyezése korhatár alapján
• Képernyőmentések közösségi médián való megosztása
• Más felhasználókkal való kapcsolatba lépés üzeneteken vagy  
 képeken keresztül
• A Nintendo eShop rendszeren keresztül történő vásárlások 
 szabályozására a Nintendo Account fi ókon keresztül van 
 lehetőség

Túl sokat játszana 
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 a Nintendo Switch konzolon közvetlenül is felállíthat. *A Nintendo Switch Parental Controls applikáció nem tartalmazza a Nintendo Switch 
Online applikáció beállításait. Ha a Nintendo Switch Online applikációra szeretne korlá-
tozásokat beállítani, használja az okoskészüléke beállításait. 



A konzol 
tulajdonságai és 

specifi kációi



Nintendo Switch konzol

Bekapcsoló gomb

Hangszórók Fényérzékelő 
szenzor 

6.2 colos kapacitív 
érintőkijelző

Sín (A sínbe 
csúsztatással 
rögzíthető 
a Joy-Con)

Sín (A sínbe 
csúsztatással 
rögzíthető a Joy-
Con)

Hangerő gombok  Méret: 101 mm x 173 mm x 13,9 mm

 Tömeg: 297 g

Videó kimenet:   Maximum felbontás 1920x1080, 60 fps
(HDMI kábelen történő kimenet TV módban)

Audió kimenet: Lineáris PCM 5.1ch támogatás 
  (HDMI kábelen történő kimenet TV módban)

Hang kimenet

Játék kártya 
bemenet 

Játék kártya (külön 
megvásárolható)

USB Type-C csatlakozó (port) 
Itt csatlakoztatható 
a tápegység/töltőkábel, illetve 
a Nintendo Switch is így 
csatlakozik a dokkolóhoz

Állvány (A konzol ön-
magában való haszná-
latához kitámaszthatja 
az állványt egy egye-
nes felületen, mint pél-
dául a padló vagy egy 
asztal.)

microSD kártya bemenet
(Támogatott memóriakártyák: 
microSD, microSDHC, micro-
SDXC. A konzol rendszerme-
móriáján el nem férő adatok 
ezeken tárolhatóak. Figyelem: 
a microSDXC memóriakártyák 
támogatásához egy interneten 
keresztül történő frissítés 
szükséges.



Nintendo Switch dokkoló

Rendszer csatlakozó
Illessze a Nintendo Switch 
konzolt a TV-hez 
kapcsoláshoz

Hátsó borító (nyitott állapotban) 
A hátsó borító felhajtásával elrejtheti 
a bedugott kábelek csatlakozóit egy 
letisztultabb megjelenés érdekében

Tápegység port

USB port

HDMI port

TV kimeneti LED
Bekapcsol, amikor képet küld 
a TV képernyőjére

USB portok (oldali)
Itt csatlakoztathat kiegészítőket, mint mondjuk 
a Nintendo Switch Pro kontroller (külön 
megvásárolható) vagy a Joy-Con töltő markolat 
(külön megvásárolható)

 Méret: 104 mm x 173 mm x 54 mm

 Tömeg: 327 g

 USB portok:   két USB 2.0 kompatibilis port oldalt, egy 
hátul.*
* USB 2.0 támogatás megjelenéskor, de egy 
későbbi frissítéssel USB 3.0 támogatás is fog 
érkezni.

  • Rendszer csatlakozó
  • Tápegység port
  • HDMI port

Elölné-
zet

Hátul-
nézet



Joy-Con

L gomb ZL gomb + gomb R gomb

IR mozgásérzékelő 
Kamera

(a kontroller alján)

ZR gomb

Joy-Con markolat

Joy-Con kormány*

*Külön megvásárolható

Joy-Con csuklópánt

A/B/X/Y gomb

- gomb

SL gomb

SR gomb

Játékos LED
A játékos számát mutatja, 
egyenként minden Joy-Con 
kontrolleren 

SYNC gomb
A kontrollereket 
a konzolhoz párosítja és 
helyre állítja a vezeték 
nélküli kapcsolatokat

Sín
A Joy-Con a konzolhoz 
illesztésében és a Joy-Con 
csuklópánt rögzítésében 
segít

Felvevő gomb
 Képernyőmen-

tést készít játék 
közben

Bal analóg kar
 Lenyomható és 

gombként is 
használható

Iránygombok 
(Fel/Le/Bal/Jobb 

gombok)

SR gomb

SL gomb

Jobb analóg kar
Lenyomható és 
gombként is 
használható

HOME gomb
Hibernálja az épp 
futó szoftvert és 
megnyitja a HOME 
menüt. Felvillan 
értesítés 
fogadásakor.

 Méret: 102 mm x 35,9 mm x 28,4 mm

 Tömeg: Joy-Con (Bal) Kb. 49 g, Joy-Con (Jobb) Kb. 52.1g

 Beépített akkumulátor:  Li-ion akkumulátor

 Akkumulátor kapacitás:  Hozzávetőlegesen 20 óra. (Ez csak egy becslés. A valós 
időtartam az egyéni használattól függően ettől eltérhet)

 Töltési idő:  Kb. 3,5 óra.A Joy-Con kontrollerek töltéséhez a Nintendo Switch 
konzolba vagy egy töltő markolatba (külön megvásárolható) 
kell helyezni őket.

Használd a Joy-Con
kontrollereket más kiegészítőkkel

egy új játékélményért



HOME menü

A HOME menü fő funkciói

A HOME menüből választhatod ki, 
hogy milyen játékot vagy 

programot akarsz elindítani. 
A barátok listája és a saját 

felhasználói fi ók beállításán túl 
a rendszer beállításait is itt 

találhatod meg. 

*Internet kapcsolat szükséges hozzá. Az online szolgáltatások Nintendo Account regisztrációhoz és a Nintendo Account felhasználási szerződés illetve az adatvédelmi irányelvek elfogadásához kötöttek.

A játékokkal kapcsolatos legújabb 
hírek itt jelennek meg a Nintendo Switch 

konzolodon.

A Nintendo eShop alkalmazáson keresztül 
játékok digitális verzióit és egyéb letölthető 

tartalmakat vásárolhatsz meg. Itt 
tekinthetőek meg a játékok előzetesei és 

leírásai is.

Itt nézheted meg a képernyőmentéseket, 
melyeket játék közben készítettél. Adhatsz 

hozzájuk feliratokat is, és könnyedén 
megoszthatod őket a közösségi 

hálózatokon*.

Hírek* Nintendo eShop* Album



Konzol csomag

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 kabel

Biztonsági 
útmutató



Megjelenés: 
2017. 

december 1.

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. 

    Joy-Con AA elemes
kiegészítő pár

A Nintendo Switch Joy-Con AA 
elemes kiegészítőkkel meghoss-
zabbíthatod a Joy-Con kontrolle-
rek akkumulátorainak élettarta-
mát, így tovább játszhatsz anélkül, 
hogy töltened kellene őket. 

 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: Hozzávetőlegesen 6 óra
(Hálózati töltővel vagy USB töltő kábellel)
USB töltő kábelt tartalmaz a csomag.

 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 tar-
talmaz, amiben öt darab Ninteno Switch játékkártyát és két Joy-Con csuklópántot tá-
rolhatsz. A hordozótáskát a konzol kitámasztására is tudod használni. 

Jár mellé: USB töltőkábel

Tartalmaz négy darab 
AA ceruzaelemet is. 

Tartalmaz egy USB töltő kábelt is.

Megjegyzés: A csomag Joy-Con 
kontrollereket nem tartalmaz.

Xenoblade 
Chronicles 2 kiadás

Splatoon 2 kiadás

Splatoon 2 kiadás

Super Mario Odyssey kiadás



A konzol csoma-
gja tartalmaz 

egyet-egyet 
mindhárom 

elemből 

 Joy-Con pár
Egy Joy-Con (Bal) és egy 
Joy-Con (Jobb) kontroller 
alapból jár a konzol mellé
Ez a csomag egy extra Joy-
Con (Bal) és Joy-Con 
(Jobb) kontrollert 
tartalmaz két Joy-Con 
csuklópánttal (szürke).

 Joy-Con csuklópánt
A konzol mellé alapból jár két 
Joy-Con csuklópánt (szürke)

Azon kívül, hogy biztonságosan 
rögzíti a Joy-Con kontrollert 
a csuklódhoz játék közben, 
a csuklópánt kiegészíti az SR 
és SL gombokat is, hogy 
könnyebben lehessen 
használni azokat. 

A Joy-Con (Bal) és Joy-Con 
(Jobb) kontrollerre ugyanaz 
a csuklópánt is használható.

 Joy-Con (L) / Joy-Con (R)  
A párosan csomagolt 
Joy-Con kontrollereken 
túl a két Joy-Con (Bal és 
Jobb) külön-külön is 
megvásárolható.

 Nintendo Switch dokkolókészlet
A csomag tartalmaz egy Nintendo Switch dok-
kolót, Nintendo Switch AC hálózati adaptert és 
egy HDMI kábelt (1,5 m).  Lehetővé teszi, hogy 
a Nintendo Switch konzolt TV módban hasz-
náld egy, a megszokottól eltérő helyen. 

  Nintendo Switch 
Hálózati Adapter

A hálózati adapter a Nintendo Switch konzolhoz 
vagy a Nintendo Switch dokkhoz köthető.

 Egy pár Joy-Con kormány
Illeszd bele a Joy-Con kontrollert ebbe a kiegészítőbe, hogy átérezd, milyen 
is a kormány mögött lenni. Ez egy remek módja a versenyzős játékok ki-
próbálásának. Vagy a bal, vagy a jobb Joy-Con kontrollert támogatja.

Tartalmaz egy
Joy-Con csuklópántot 

is (szürke)

Figyelem: A Nintendo Switch alapcsomag 
tartalmaz egy hálózati adaptert.Figyelem: Joy-Con kontrollert nem tartalmaz.

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

Szürke Joy-Con 
(Bal) / (Jobb)

Neon yellow Joy-Con (L) / (R) Neon green Joy-Con (L) / 
Neon pink Joy-Con (R)

Szürke 
Joy-Con (Jobb)

Szürke 
Joy-Con (Bal)

Neonpiros NeonkékSzürke Neon yellow



A konzol áttekintése

Méret
101mm x 173 mm x 13.0 mm
(102mm x 239mm x 13.9mm a Joy-Con kontrollerekkel együtt)
Figyelem: 28.4mm a legvastagabb állapotában, az analóg karok végétől 
a ZL/ZR gombok végéig mérve.

Tömeg 297g (398g 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

Lithiom ion akkumulátor / kapacitás 4310mAh
Megjegyzés: A belső akkumulátor nem vehető ki. Amennyiben csere 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.
Figyelem: 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.





• Néhány kép még fejlesztés alatt álló játékokból készült.
• A termékinformációk és specifi kációk változhatnak.
© 2017 Nintendo

Friss információkért látogasson el a hivatalos weboldalra:
www.nintendo.hu/switch


