Dane aktualne na dzień: 14-08-2022 14:27

Link do produktu: https://www.it7.pl/fight-night-round-4-p-385.html

FIGHT NIGHT ROUND 4
Cena

30,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

PS3-GU0080

Producent

Brak

Opis produktu
Fight Night Round 4 to gra bokserska, będącakolejną częścią popularnej serii od EA Sports. Cykl ten zdobyłuznanie wielu
fanów pięściarskich pojedynków, którzy docenilioferowany przez niego klimat rodem z prawdziwego ringu. W tejodsłonie
poczucie realizmu stało się jeszcze większe, główniedzięki zastosowaniu kompletnie zmodyfikowanego silnika.
Tytuły sportowe autorstwa firmy Electronic Artszawsze charakteryzują się bogatą bazą licencjonowanych zawodników.Nie
inaczej jest i tym razem - w sumie w grze pojawia się ażczterdziestu autentycznych, zawodowych bokserów z różnych
kategoriiwagowych i przedziałów czasowych. Między innymi możemy wcielić sięw Mike'a Tysona, Muhammada Ali, Lennoxa
Lewisa, Sugar Ray'a, SergioMora i Emanuela Augustusa, czy niekwestionowanego mistrza światawagi średniej – Winky
Wrighta. Przy tym styl walki każdego zpięściarzy został dokładnie odwzorowany, podobnie jak warunkifizyczne - wzrost czy
budowa ciała. Co za tym idzie, wyższyzawodnik (na przykład Ali), mający długi zasięg ramion, znacznielepiej poradzi sobie w
walce na dystans niż niższy (na przykładTyson), który będzie dążył do półdystansu eliminując w ten sposóbprzewagę
przeciwnika. Także sposób parowania ciosów jest terazbardziej uzależniony od postury boksera.
Fight Night Round 4 posiada świetny systemfizyki, realistycznie odwzorowujący uderzenia, bloki, uniki,poruszanie się w ringu,
nokauty czy nawet wejścia w klincz, a naprzebieg samej walki mają wpływ także takie czynniki, jakadrenalina oraz zmęczenie.
Jeśli więc na przykład nasz bokserznajdzie się blisko rywala i nie będzie mógł wykorzystać pełnegozasięgu ramion jego ciosy
staną się znacznie słabsze. Pewne zmianyzaszły także w systemie blokowania. Jego skuteczność oznaczona jestpaskiem, który
stopniowo zmniejsza się w trakcie pojedynku,powodując coraz większe ryzyko, że nasza obrona okaże sięnieskuteczna i
kolejne uderzenie przeciwnika przebije się przezgardę. W przeciwieństwie do poprzednich odsłon, w tej siła ciosuzależy
wyłącznie od tego jak czysto uda nam się trafić rywala.Bokserzy mają też więcej "wrażliwych miejsc" na twarzy, co sprawia,że
ciosy mogą spowodować różne uszkodzenia. Właśnie dlatego każdypojedynek, który staczamy, jest niepowtarzalny i
przypominaprawdziwe zmagania mistrzów ringu.
W trakcie gry możemy zawalczyć w kilkunastuautentycznych miejscach z całego świata, w których odbywają sięwalki
bokserskie. Są one zresztą znaczenie bardziej rozbudowane niżw poprzednich częściach, a obecny na trybunach tłum żywiej
ibardziej realistycznie reaguje na zmieniającą się sytuację w ringu.Twórcy chcąc, aby ich dzieło jak najbardziej
przypominałotelewizyjne transmisje spotkań, zadbali nie tylko o realistyczneodwzorowanie zachowania zawodników w trakcie
walki (animacjapostaci została przygotowana przy wykorzystaniu technologii motioncapture), ale także podczas cut-scenek
prezentujących chociażbywejścia na ring.

Film: http://www.youtube.com/watch?v=Rodxfw533-s
Stan: UZYWANA
Wersja Językowa: ANGIELSKA
Multiplayer: TAK
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