ΘΡΥΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Οι μεγαλύτεροι παίκτες στην ιστορία του

NBA από όλες τις 30 ομάδες, μαζί στα ρόστερ για πρώτη φορά. Δώστε
τα όλα στο Quick Play για να αναδειχθούν οι πραγματικά κορυφαίοι των
κορυφαίων της σειράς.

MyTEAM GOLD BOOSTER Ξεκινήστε δυναμικά την καριέρα σας
με ένα δωρεάν Gold Booster. Περιλαμβάνει 5.000 VC και ένα πακέτο Gold
MyTEAM pack, που περιέχει εγγυημένα την κάρτα ενός παίκτη επιπέδου
Gold, καθώς και 4 πρόσθετα αντικείμενα Gold.

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ KINECT

2K BEATS Μια προσεγμένη γκάμα μουσικών επιλογών από όλον τον

κόσμο, με καλλιτέχνες όπως Furture, Kendrick Lamar, Shakira, Nas, Def Leppard
και πολλοί άλλοι.

ΠΑΙΞΤΕ ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ Επιδείξτε τις δεξιότητές σας σε μια
ποικιλία τρόπων και λειτουργιών παιχνιδιού, όπως MyCAREER, MyTEAM, The
Association, Blacktop και πολλοί ακόμα.

ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΕ
Αξιοποιήστε τη δυνατότητα φωνητικών εντολών μέσω του Kinect για
να ελέγχετε τη δράση στο γήπεδο, καθοδηγώντας τους συμπαίκτες
σας, δίνοντας εξειδικευμένες οδηγίες, αλλάζοντας τακτικές άμυνας και
διακόπτοντας για timeout.
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WWW.FACEBOOK.COM/NBA2K

Η online υπηρεσία του Xbox 360
XBOX 360

Παίκτες 1-4

Dolby® Digital στο παιχνίδι
XBOX LIVE

500 KB για αποθήκευση παιχνιδιού

HDTV 720p/1080i/1080p

Προσαρμοσμένα μουσικά κομμάτια

Παιχνίδι multiplayer 2-10 online

Κατατάξεις leaderboards
KINECT

Co-op 2-10

Μπείτε στο Xbox Live Gold και παίξτε
online με τους φίλους σας

co-op 2-10

Λήψη περιεχομένου παιχνιδιού

ΚΕΙΜΕΝΟ
ΦΩΝΗ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Επιτεύγματα

Kinect προαιρετικά

Παίκτες 1

Φωνητική λειτουργία

Επίπεδο δραστηριότητας: καθιστός

Για χρήση μόνο με συστήματα ψυχαγωγίας Xbox 360® σε σύστημα "PAL". Το Xbox 360 απαιτεί μέχρι 256 MB για ενημερώσεις συστήματος και πρόσθετο χώρο αποθήκευσης
για μερικές δυνατότητες παιχνιδιών. Οι απαιτήσεις σε αποθηκευτικό χώρο υπόκεινται σε αλλαγές. Απαγορεύεται αυστηρά η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, η
αποσυμπίληση, η αναμετάδοση, η δημόσια αναπαραγωγή, η ενοικίαση, η αναπαραγωγή επ’ αμοιβή και η παράκαμψη της προστασίας από αντιγραφή.
Απαιτήσεις συστήματος του Xbox Live®: Στα διαθέσιμα παιχνίδια απαιτείται πληρωμένη συνδρομή για παιχνίδια πολλών παιχτών στο δίκτυο. Ορισμένες δυνατότητες και
λήψεις απαιτούν πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο, υλικό ή/και αμοιβή. Το Xbox Live δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες, μεταβείτε στην τοποθεσία www.xbox.com/live/countries.
Απαιτείται ευρυζωνική σύνδεση στο Internet και 256 MB ή περισσότερα. Για ορισμένες δυνατότητες, ενδέχεται να απαιτείται σκληρός δίσκος. Οι δυνατότητες και οι απαιτήσεις συστήματος
ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Υπόκεινται στους Όρους Χρήσης (στο www.xbox.com/live/termsofuse). Για όλες τις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.xbox.com/live.
Ο αισθητήρας Kinect® πωλείται ξεχωριστά. Για λεπτομέρειες σχετικά με το Kinect, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.xbox.com.
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2K, Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 1EN, England.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διαβάστε τισ οδηγίεσ χρήσησ για πληροφορίεσ σχετικά με
τον κίνδυνο επιληπτικών κρίσεων εξαιτίασ φωτοευαισθησίασ
και άλλεσ σημαντικέσ πληροφορίεσ σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία.

5 026555 265652
MADE IN EU

EL

5265652/IN

Οι όροι άδειας χρήσης λογισμικού είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.take2games.com/eula. Μη μεταβιβάσιμη πρόσβαση σε ειδικές δυνατότητες, όπως
αποκλειστικό, κλειδωμένο, μεταφορτώσιμο ή διαδικτυακό περιεχόμενο, υπηρεσίες ή λειτουργίες, ενδέχεται να απαιτεί αριθμό σειράς μίας χρήσης, πρόσθετο
κόστος ή/και εγγραφή διαδικτυακού λογαριασμού (13+). Η πρόσβαση σε ειδικές δυνατότητες ίσως απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο, ενδέχεται να μην
διατίθεται για όλους τους χρήστες, ενώ, κατόπιν ειδοποίησης 30 ημερών, ενδέχεται να τερματιστεί, να τροποποιηθεί ή να προσφερθεί υπό άλλους όρους. Τυχόν
παραβίαση της άδειας χρήσης (EULA), του κώδικα συμπεριφοράς ή άλλων πολιτικών, ενδέχεται να επιφέρει περιορισμό ή τερματισμό της πρόσβασης στο
παιχνίδι ή τον διαδικτυακό λογαριασμό.
Για τις λειτουργίες HDTV και Dolby Digital μπορεί να απαιτείται η χρήση ξεχωριστών καλωδίων. Αγοράστε τα ξεχωριστά. Εμπιστευτική αδημοσίευτη εργασία. © 1999–2004
Dolby Laboratories. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η επωνυμία Dolby και το σύμβολο double-D είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
© 2005-2017 Take-Two Interactive Software και οι θυγατρικές της. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η επωνυμία 2K, το λογότυπο 2K, καθώς και η επωνυμία Take-Two Interactive Software είναι όλα εμπορικά
σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της Take-Two Interactive Software, Inc. Οι αναπαραστάσεις του NBA και
μεμονωμένων ομάδων-μελών του NBA αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της NBA Properties Inc. και των
αντίστοιχων ομάδων-μελών του NBA. © 2017 NBA Properties, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Υποστηρίζει ρυθμίσεις
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Ευρεσιτεχνίες και
γονικού ελέγχου
αιτήσεις ευρεσιτεχνίας σε εκκρεμότητα: www.take2games.com/Legal.

