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Gra Xbox Series X Fifa 22 - Polski
dubbing
Cena

139,99 zł

Cena poprzednia

229,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Electronic Arts

Platforma

Xbox Series X

Wersja Językowa

Polski dubbing

Okładka

Polska

Nośnik

Plyta

Opis produktu
Nowa Gra Fifa 22 Xbox Series X - Polski dubbing,
22 zawodników, trybuny wypełnione kibicami i Ty. W FIFA 22 na Xbox One jesteś reżyserem olbrzymiego piłkarskiego
spektaklu. To od Ciebie zależy, jaki wynik będzie się wyświetlać na tablicy po ostatnim gwizdku sędziego.
Podejmiesz wyzwanie FIFA 22? Teraz to większa przyjemność niż kiedykolwiek wcześniej. Całkowicie przebudowana
rozgrywka, masa innowacji, tysiące nowych animacji, zaawansowany system interakcji między zawodnikami… wszystko po to,
by zmniejszyć dystans dzielący wirtualne mecze od tych rozgrywanych na prawdziwych stadionach.
FIFA 22 na konsole Xbox One to całkowicie przebudowany model rozgrywki oraz ulepszenia, które odczujesz we wszystkich
trybach gry:
Odświeżony system gry bramkarzy czyni ich zachowania bardziej przewidywalnymi, co wpływa na poprawę wielu elementów
bramkarskiego rzemiosła: gry na linii, przedpolu, czy gry nogami. Nowością jest również indywidualny sposób ustawiania się,
który odzwierciedla różnorodne style gry prawdziwych golkiperów.
Fizyka piłki została znacząco ulepszona, dzięki czemu futbolówka zachowuje się jak żywcem wyjęta z prawdziwego meczu.
Poprawiono takie parametry, jak prędkość ruchu, rotacja, znoszenie, opór powietrza, tarcie na ziemi, a także wpływ każdego
trącenia, przyjęcia, strzału, woleja czy podania.
System nagłego zrywania się do biegu wprowadza istotne zmiany w dynamice pojedynków jeden na jednego. Od teraz masz
większą kontrolę nad przyspieszeniem podczas dryblingów oraz gry w obronie.
Nowe taktyki ofensywne pozwalają Ci wpływać na wynik meczu jeszcze przed jego rozpoczęciem. Decyduj o tym, jak piłkarze
mają się zachowywać na własnej połowie oraz na połowie przeciwnika. Stwórz własne style taktyczne, które staną się znakiem
firmowym Twojej drużyny.
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