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Xbox One X melhorados

Ultra HD

Grande Alcance Dinâmico

Único jogador Xbox

Multijogador Xbox [2-4]

Multijogador Co-op Xbox [2-4]

Multijogador Xbox Live [2-10]

Multijogador Co-op Xbox Live [2-10]

Leia a documentação interna 
para informações sobre epilepsia, 
fotossensibilidade e outras informações 
importantes sobre saúde e segurança.

ADVERTÊNCIA
Não há inadequações

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.
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