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Válts&Játssz
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

Vedd ki a konzolt 
a dokkolóból

1.

2.

3.

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

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

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

és a konzol képernyőjén jelenik meg.



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!

Otthoni 
konzol az 

útra



TV mód Asztali mód Hordozható mód

Három játékmód



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.

Gyűljetek össze 
a nagyképernyő 
előtt és játsszatok 
közösen!

A három játékmód 1

TV mód



A három játékmód 2

Asztali mód

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.

Oszd meg 
a képernyőt, 
oszd meg 
a mókát



A 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



Oszd meg 
a mókátJoy-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



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!

Joy-Con:
A továbbfejlesztett 

kontrollerek

Felvevő gomb – Képernyőkép 
mentése játék közben





Forrdduuullljaaattooookkk ssszzzeemmmmbbbe
éésss 111--2222---SSSSwwwwiitttcchh!!!

Egy vadonatúj stílusú játék, ahol játék közben 
a másik embert kell fi gyelned! 

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: 2017. március 3.

© 2017 Nintendo

Kompatibilis
játékmódok 2

TV mód Asztali mód Hordozható mód

2 –

F

Egy

Vedd le 

Bárki tud
fedezzétek 

z 

és 
vagy

Quick Draw Ball Count

Eating contest

Küzdjetek meg 
minijátékok hatalmas 
választékában a Joy-Con 
kontrollerek képességeit 
használva
Éljétek át a játékokat az infravörös 
mozgásérzékelő kamera 
segítségével és a HD rumble 
funkcióval, ami elképesztően 
valósághű rezgésekre képes Milk Table TennisFejj tehenet 

gyorsabban, mint 
bárki más!

Pingpongozz az ellenfeleddel 
egymást nézve!

Figyelj oda jól és kapd el időben a rád 
lesújtó szamurájkardot!

Mennyi golyó van benne?

Játssz a szádat mozgatva!

Pisztolypárbaj szemtől szembe az 
ellenfeleddel. Ki lő hamarabb?

Samurai
Training

És még
sok-sok más játék!

A legtöbb játék
két személyes



Egyedi karakterek különleges képességekkel

Harcolj különböző karokkal más-más 
taktikákat használva

l

Kényelmes irányítás a kontrollerek 
függőleges pozíciójának köszönhetően

Töltsd fel a karodat és sorozd meg az ellenfeled 
egy speciális csapással

Harcolj kinyújtható 
karokkal egy teljesen 
egyedi verekedős játékban!
Egy egyedi többjátékos verekedős játék, tele teljesen új választható karakterekkel, 
amiben kinyújtható karokkal messziről célozhatjátok és üthetitek egymást. 
Válogassátok össze a különböző képességű karokat a karakterekre, vegyetek 
a kezetekbe két-két Joy-Con kontrollert függőlegesen tartva, és imitáljatok 
ütéseket a mozgásérzékelőket használva. A karakterek szabadon ugrálhatnak, 
futhatnak a pályán, miközben próbálják eltalálni az ellenfelet egy-egy jól célzott 
ütéssel, melyek kilövés után még irányíthatóak a kontrollerek elforgatásával.  

ARMS
• Műfaj: Verekedős    • Kiadó: Nintendo    • Megjelenés: 2017 tavasz

© 2017 Nintendo
Online*: 2 játékos   Lokálisan: 2 játékos

Kompatibilis
játékmódok 1–2 

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–2 1

*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások Nintendo Account regisztrációhoz és a Nintendo Account felhasználási szerződés illetve az 
adatvédelmi irányelvek elfogadásához kötöttek. Néhány online szolgáltatás nem elérhető minden országban. Az online szolgáltatások használata előfi zetéshez kötött. 



Az Inklingek továbbfejlődtek!
Itt a bandaháború ideje!
A hagyományos 4-4 elleni harcok visszatértek, méghozzá új 
pályákkal, új ruhákkal és új fegyverekkel, mint például a kétkezes 
Splat Dualies. A játékosok vagy a Nintendo Switch Pro Kontrollert 
(külön megvásárolható), vagy a Joy-Con kontrollert használva 
mozgásérzékelés segítségével tudnak a tintájukkal célozni mind 
helyi, mind online többjátékos meccsekben*.

Splatoon 2
• Műfaj: Akció, Lövöldözős    • Kiadó: Nintendo    • Megjelenés: 2017 nyár

© 2017 Nintendo
Online*: 8 játékos   Lokálisan: 8 játékos

Kompatibilis
játékmódok 1 

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1

*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások Nintendo Account regisztrációhoz és a Nintendo Account felhasználási szerződés illetve az 
adatvédelmi irányelvek elfogadásához kötöttek. Néhány online szolgáltatás nem elérhető minden országban. Az online szolgáltatások használata előfi zetéshez kötött. 

Új pályák! Vadonatúj speciális fegyverek!Egy új város - Inkopolis Square Itt az új Splat Dualies!



Felfedezés Harc

Túlélés

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: 2017. március 3.

© 2017 Nintendo

Kompatibilis
játékmódok 1

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1



Működjetek együtt és ötleteljetek közösen, hogy 
megoldjátok a formákra épülő rejtvényeket

Bármi lehet versenypálya!
A versenyek, a csaták - ez mind deluxe!

Ebben a kreatív, új fajta akció-rejtvény játékban egymás papír testét kell új alakokra 
vágni a rejtvények megfejtéséhez. Nincs tökéletes megoldása egy rejtvénynek sem - 
bárhogy megfejtheted, ha beválik! Játssz egyedül vagy egy barátoddal a fő játékban, 
vagy hívj meg egy egész csapatot, hogy akár négyen egyszerre törjétek a fejeteket 
ezeken a dinamikus rejtvényeken, vagy versenyezzetek más módokban.

Kapcsolódj ki a Mario Kart 8 legújabb verziójával bárhol, bármikor, akár egy helyi több 
fős játékban 8 baráttal. Visszatért az összes legkedveltebb pálya, illetve kedvenc 
karaktereid mellé újak is csatlakoztak! Mostantól két tárgyat is magadnál tudsz 
tartani, és a Battle módot átalakítottuk!

Játszd, 
ahogy 
szeretnéd

Snipperclips – Cut it out, together!
• Műfaj: Akció, Rejtvény    • Kiadó: Nintendo    • Megjelenés: 2017. tavasz

Mario Kart 8 Deluxe
• Műfaj: Verseny, Akció    • Kiadó: Nintendo    • Megjelenés: 2017. április 28.

© 2017 Nintendo© 2017 Nintendo

Kompatibilis
játékmódok 1–4 

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–4 1
Online*: Legfeljebb 12 Játékos   Lokálisan: Legfeljebb 8 Játékos

Kompatibilis
játékmódok 1–4

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–4 1

Egymás kivágása kulcseleme 
a játéknak. Az átfedett részeket 

tudjátok kivágni.Több, mint 40 versenyző

Gondoljátok át, mi kell a pálya 
befejezéséhez.

48 pálya – a sorozatban eddig a legtöbb

Dolgozzatok együtt a cél 
eléréséért!

Teljesen átalakított Battle mód

*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások Nintendo Account regisztrációhoz és 
a Nintendo Account felhasználási szerződés illetve az adatvédelmi irányelvek elfogadásához kötöttek. Néhány online 

szolgáltatás nem elérhető minden országban. Az online szolgáltatások használata előfi zetéshez kötött. 

A játék letöltéséhez extra tárhelyre lehet szükség. Ha nincs elég hely a Nintendo Switch rendszer memóriában, microSD kártya használatára 
lesz szükség (bővebb információért látogasson el a Nintendo weboldalára).



A szülők néha ilyen dolgokon is aggódnak.

A Nintendo Switch Parental Controls egy ingyenes alkalmazás 
okostelefonokra, ami a Nintendo Switch rendszerrel összeköthető, 
hogy szemmel tudja tartani gyermeke játékszokásait.
Használatához egy Nintendo Account szükséges, ami az egyik szülőhöz, vagy egy 18 évesnél 
idősebb gondozóhoz tartozik. Tekintse meg a Nintendo hivatalos weboldalát további információért. 

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 játszik a gyermekem?

Túl sokat játszana 
a gyermekem?

Milyen játékokkal játszik 
a gyermekem?

Biztonságban van 
a gyermekem, miközben játszik?

Milyen játékokkal játszik a gyermekem?

Biztonságban van a gyermekem, 
miközben játszik?

Felügyelje gyermeke 
játékélményét, hogy 

biztonságban szórakozhasson



És még sok más figura!

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

amiibo
használata



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.



Joy-ConNintendo Switch dokkoló

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.

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: 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.

 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

Használd a Joy-Con
kontrollereket más kiegészítőkkel

egy új játékélményért

Elölné-
zet

Hátul-
nézet



Konzol csomagHOME menü

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

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. 

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*.

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

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

Hírek* Nintendo eShop* Album

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



A konzol áttekintéseKiegészítők

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.

Ezen tartozékok 
mindegyikét tartal-
mazza a Nintendo 

Switch alapcsomag

 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 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 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 dokk szett
Ez a csomag tartalmaz egy Nintendo Switch 
dokkot, egy Nintendo Switch hálózati adaptert és 
egy HDMI kábelt (1,5m). A csomag segítségével 
a szokásos használati hely mellett máshol is 
játszható a Nintendo Switch TV módban.

  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 kiegé-
szítőbe, hogy átérezd, milyen is a kormány 
mögött lenni. Ez egy remek módja a verseny-
zős játékok kipróbálásának. Vagy a bal, vagy 
a jobb Joy-Con kontrollert támogatja.

  Nintendo Switch Hordtáska és 
képernyővédő

Ez a csomag tartalmaz egy tokot a Ninten-
do Switch konzolhoz és egy képernyővédőt 
a konzol kijelzőjéhez. Ezen felül egy rend-
szerező zsebbel is rendelkezik, ami képes 
öt Nintendo Switch játék kártyát és két 
Joy-Con csuklópántot eltárolni. Ez a tartó 
a konzol állványaként is felhasználható.

Jár mellé: USB töltőkábel

Tartalmaz egy
Joy-Con 

csuklópántot is 
(szürke)

Tartalmaz egy USB töltő kábelt is.

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)
Szürke 

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

Megjelenés: 
2017. 

április 28.

Megjelenés: 
2017. 
tavasz


