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Os recursos online podem ser encerrados a qualquer momento. Para jogar online com várois jogadores, é necessária uma associação ao PlayStation Plus (vendida separadamente). Os recursos do PS4 Pro variam, dependendo 
do produto. Software sujeito à licença e à garantia limitada (www.playstation.com/en-us/legal/softwarelicense-brp). Os recursos online requerem uma conta e estão sujeitos aos termos de serviço (playstationnetwork.
com/terms-of-service e playstationnetwork.com/privacy-policy) e política de privacidade aplicável. Os requisitos mínimos de armazenamento podem mudar ao longo do tempo e atualizações obrigatórias podem ser 
exigidas para jogar o título. Não conecte seu sistema PlayStation a uma TV de projeção sem antes consultar o manual de sua TV de projeção. Licenciado para uso nos sistemas PS4 no Brasil. Fabricado e impresso no Brasil. 
“Blu-ray Disc”, “Blu-ray” e o logotipo “Blu-ray Disc” são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association. Termos de licença do software disponíveis em www.take2games.com/eula. O acesso intransferível a recursos 
especiais, como conteúdos exclusivos, desbloqueáveis, disponíveis para download ou online, serviços ou funções, pode necessitar do código serial de uso único, tarifas adicionais e/ou registro da conta online 
(é necessário ter 13 anos ou mais). O acesso a recursos especiais pode requerer conexão à Internet, pode não estar disponível para todos os usuários e pode, após aviso com antecedência de 30 dias, ser 
encerrado, modificado ou oferecido sob termos diferentes. A violação do EULA, Código de Conduta ou outras políticas pode resultar na restrição ou término do acesso ao jogo ou à conta online. © 2005-2017 
Take-Two Interactive Software e suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. 2K, o logotipo 2K e Take-Two Interactive Software são todos marcas comerciais e/ou marcas registradas de Take-Two Interactive Software, Inc. 
NBA e as identificações individuais de membros das equipes da NBA utilizadas neste produto são propriedade intelectual de NBA Properties, Inc. e dos respectivos times membros da NBA. © 2017 NBA Properties, Inc. Todos 
os direitos reservados. DTS® é uma marca registrada e DTS Digital Surround™ é uma marca comercial de DTS, Inc. Dolby e o símbolo D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories. Todas as outras marcas comerciais 
são propriedades de seus respectivos titulares. Patentes e patente pendente: www.take2games.com/Legal. *De acordo com dados entre 2008 e 2017 de Gamerankings.com e da NPD. v7.

AVISO CASO TENHA HISTÓRICO DE EPILEPSIA OU 
CONVULSÕES, CONSULTE UM MÉDICO ANTES 

DE USAR. ALGUNS PADRÕES PODEM DESENCADEAR CONVULSÕES 
SEM HISTÓRICO ANTERIOR. ANTES DE USAR E PARA SABER MAIS 
DETALHES, CONSULTE AS INSTRUÇÕES DESSE PRODUTO.
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Não há inadequações
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Chegou o futuro dos modos de carreira no esporte, possibilitando que você jogue do jeito que quiser. Faça a sua 
carreira nos jogos da NBA, vá para as quadras em The Playground, entre no circuito Pro-Am ou explore as lojas e 
locais no novo ambiente de vizinhança aberta. Com o novo upgrade do MyPLAYER e dos sistemas de patrocínio, 
além do maior elenco de personagens até hoje, incluindo jogadores da NBA e muito mais.

MyTEAM Colecione e compita com cards de jogadores com lendas da NBA do passado e atual. Crie um time dentro do teto de salário 
para o novo modo de temporada Super Max ou recrute cards para um torneio 5 contra 5, no novo modo Pack & Playoffs.

JOGABILIDADE DE ELITE O new motion system leva o controle do jogador a um novo nível de realismo. Agora, driblar e movimentar-se 
sem bola não dependem mais das animações. Essa tecnologia inovadora cria animações de forma dinâmica para oferecer a melhor 
experiência de jogo possível. Agora você está totalmente no controle.

COMENTÁRIO DE CONVIDADOS ESPECIAIS O maior elenco de talentos de transmissão na história dos videogames ficou ainda 
maior. As lendas Kobe Bryant e Kevin Garnett fazem rodízio na cabine para oferecer sua experiência na transmissão.

TIMES LENDÁRIOS Os maiores jogadores da história da NBA de todos os 30 times, juntos em elencos de todos os tempos das 
franquias pela primeira vez. Compita no modo Play Now para decidir de uma vez por todas qual franquia tem os melhores jogadores de 
todos os tempos.

Produzido no Polo Industrial de Manaus por Sony DADC Brasil CNPJ 07.305.913/0001-65 Av. Cupiúba, 
260 Bloco 03, Distrito Industrial Manaus/AM - CEP 69.075-060 – Sob encomenda de Take-Two Interactive 
Software, Inc. - Distribuído por Ecogames Distribuição e Serviços LTDA CNPJ: 13.766.602/0001-04

DE 1 A 4
JOGADORES

NO MÍNIMO
53 GB

USO ONLINE
OPCIONAL DUALSHOCK 4

DE 2 A 10
JOGADORES EM REDE EN

ENAPRIMORADO COM O
PS4 PRO


