Μοναδική καλοκαιρινή προσφορά
σε όλα τα Xbox One S bundles
μέχρι 30 Ιουνίου!
Το καλοκαίρι ήρθε με μια νέα, μοναδική προσφορά Xbox One S για
ώρες ατελείωτου gaming με τα αγαπημένα σας παιχνίδια! Μέχρι
τις 30 Ιουνίου, όλα τα Xbox Οne S bundles θα είναι διαθέσιμα
50€ φθηνότερα, με δώρο ένα επιπλέον Xbox χειριστήριο,
ξεκινώντας από 249€. Αποκτήστε την κορυφαία κονσόλα της
αγοράς, το Xbox One S, και επιλέξτε έναν από τους πιο
συναρπαστικούς τίτλους Xbox που καλύπτουν τα γούστα κάθε
gamer, με συνολική έκπτωση 110€! Από το Gears of War 4 για
ατελείωτο shooting, το Battlefield 1 για επικές μάχες, το
Minecraft για μοναδικές κατασκευές, το Forza Horizon 3 με την
αδρεναλίνη να χτυπάει στο κόκκινο, Halo Wars 2 για διαστημικές
μάχες, μέχρι το θρυλικό FIFA 17, ετοιμαστείτε για την απόλυτη
εμπειρία gaming και διασκέδασης!
Το Xbox One S της Microsoft είναι μια κονσόλα παιχνιδιών
προηγμένης τεχνολογίας που προσφέρει την απόλυτη εμπειρία
ψυχαγωγίας. Έχοντας καταγράψει τα υψηλότερα μερίδια που είχε
ποτέ το Xbox One στην Ελλάδα, μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά
χαρακτηριστικά, όπως εκπληκτική εικόνα υψηλής ευκρίνειας και
ανάλυσης, ολοζώντανα χρώματα, λεπτό σχεδιασμό και εντυπωσιακή
χωρητικότητα! Επιπλέον, πρωτοποριακά χαρακτηριστικά όπως η
δυνατότητα προβολής 4K Blu–ray (η μόνη κονσόλα της αγοράς), 4Κ
βίντεο και HDR, η μετάδοση των παιχνιδιών Xbox One σε Windows

10, η υπηρεσία
μεγάλη συλλογή
και η υπηρεσία
παιχνίδια Xbox
αγοράς!

Xbox Live Gold για αποκλειστική πρόσβαση σε
δωρεάν παιχνιδιών αξίας έως και 600€ το χρόνο
Backwards compatibility για να απολαμβάνετε
360, την καθιστούν την απόλυτη κονσόλα της

Το Xbox One X, η ισχυρότερη
κονσόλα στον κόσμο, στην
Ελλάδα από τη Microsoft
Το Xbox E3 Briefing της Κυριακής αποτέλεσε ορόσημο για τη
Microsoft, με την αποκάλυψη της ισχυρότερης κονσόλας στον
κόσμο, του Xbox One X (γνωστό με την κωδική ονομασία “Project
Scorpio”). Με το μεγαλύτερο lineup παιχνιδιών στην ιστορία
της E3, τo Xbox παρουσίασε αριθμό-ρεκόρ 42 παιχνιδιών, εκ των
οποίων τα 22 είναι αποκλειστικές κυκλοφορίες στο Xbox One. Τα
νέα video games, από μικρούς και μεγάλους developers,
προβλήθηκαν για πρώτη φορά σε 4K UHD στο Mixer. Το Xbox One X
θα κυκλοφορήσει επίσημα στη χώρα μας στις 7 Νοεμβρίου 2017, με
εκτιμώμενη λιανική τιμή στα €499,991.

Το Xbox One X σχεδιάστηκε ως η καλύτερη κονσόλα για αληθινά 4Κ
παιχνίδια από τους καλύτερους δημιουργούς παιχνιδιών

παγκοσμίως. Ο Head of Xbox, Phil Spencer, υπογράμμισε ότι κάθε
παιχνίδι θα παίζει φοβερά σε όλες τις κονσόλες της οικογένειας
του Xbox One, ενώ το Xbox One X έρχεται να κάνει την υπάρχουσα
βιβλιοθήκη των παικτών ακόμη καλύτερη, προσφέροντας μεγαλύτερη
λεπτομέρεια στις υφές, πιο ομαλά framerates και ταχύτερους
χρόνους φόρτωσης.

«Το Xbox δίνει τα απαραίτητα εφόδια σε μεγάλους και
μικρότερους developers παιχνιδιών να δημιουργήσουν διαφορετικά
είδη για κάθε gamer» δήλωσε ο Phil Spencer. «Όχι μόνο
διαθέτουμε τα μεγαλύτερα cross-platform blockbusters στην
πλατφόρμα μας, αλλά φροντίσαμε να έχουμε μοναδικό υλικό από
developers, ξεπερνώντας τα όρια της φαντασίας».

Το Xbox One X είναι η μόνη κονσόλα σχεδιασμένη με τέτοιο
τρόπο, ώστε να παίζει καλύτερα τα παιχνίδια του παρελθόντος,
του παρόντος και του μέλλοντος. Όλα τα παιχνίδια και αξεσουάρ
του Xbox One είναι συμβατά με το Xbox One X, οπότε κάθε Xbox
gamer έχει ήδη στα χέρια του μια ευρεία γκάμα παιχνιδιών, τα
οποία θα παίζουν καλύτερα στο Xbox One X.

Ο Phil Spencer ανακοίνωσε ότι το Xbox θα επεκτείνει τη
backwards compatibility βιβλιοθήκη του Xbox One με 400
δημοφιλείς τίτλους του Xbox 360, περιλαμβάνοντας επίσης
αυθεντικούς κλασικούς που κυκλοφόρησαν για το πρώτο Xbox,
κάνοντας την αρχή με τον αγαπημένο τίτλο πολλών fans, το
“Crimson Skies”. Αντίστοιχα, blockbuster τίτλοι, όπως τα
“Gears of War 4”, “Forza Horizon 3”, “Minecraft”, “Resident
Evil 7”, “Final Fantasy 15”, “Tom Clancy’s Ghost Recon
Wildlands”, “Rocket League” και πολλά άλλα δημοφιλή παιχνίδια,
θα λάβουν δωρεάν αναβαθμίσεις, προκειμένου να αξιοποιήσουν
πλήρως τη δύναμη του Xbox One X. Επίσης, μια πολύ μεγάλη λίστα
παιχνιδιών θα έχει καλύτερη απόδοση (Xbox One X Enchanced),

ενώ αρκετά από αυτά θα έχουν γίνει διαθέσιμα μέχρι την
κυκλοφορία του Xbox One X.

Xbox One X
Το Xbox One X σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αποδίδει καλύτερα, με
περισσότερη δύναμη, απόλυτη συμβατότητα και μοναδικό design.
Είναι όχι μόνο η πιο δυνατή, αλλά και η πιο μικρή κονσόλα Xbox
που έχει φτιαχτεί ποτέ.

Όλα τα παιχνίδια παίζουν καλύτερα στο Xbox One X. Με 40%
περισσότερη δύναμη από οποιαδήποτε άλλη κονσόλα, προσφέρει
μοναδικές εμπειρίες αληθινού 4K gaming, όταν συνδέεται με 4Κ
οθόνη, όπως η Samsung QLED TV – προσφέροντας καλύτερες υφές
στα παιχνίδια, πιο ομαλά framerates και ταχύτερους χρόνους
φόρτωσης, ακόμη και σε μια 1080p TV. Επίσης, το Xbox One X
φέρνει το απόλυτο πακέτο 4K διασκέδασης, με 4K Ultra HD για
Blu-ray X και streamed περιεχόμενο, υποστήριξη HDR για gaming
και video, καθώς και υποστήριξη Dolby Atmos. Το Xbox One X θα
ενταχθεί στην οικογένεια συσκευών Xbox One, συνυπάρχοντας με
το Xbox One και το Xbox One S.

Η Ελλάδα και η Κύπρος ανήκουν στο πρώτο κύμα χωρών, στις
οποίες θα γίνει διαθέσιμο το Xbox One X, στις 7 Νοεμβρίου
2017.

Περισσότερες πληροφορίες για το Xbox One X μπορείτε να βρείτε
στην επίσημη σελίδα του Xbox στο Facebook:
https://www.facebook.com/XboxGR/

Δείτε το αποκαλυπτήριο βίντεο του Xbox
https://www.youtube.com/watch?v=g-gp-Voq6MQ
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X:

Ενθαρρύνοντας δημιουργούς από ολόκληρο τον κόσμο
Το Xbox ενθαρρύνει game developers από ολόκληρο τον κόσμο να
δημιουργήσουν διαφορετικά είδη παιχνιδιών για κάθε τύπο gamer.
Στη σκηνή της Ε3, παρουσιάστηκε μια μεγάλη γκάμα τίτλων, στην
οποία ανήκουν οι:

“ANTHEM” (ELECTRONIC ARTS). To “Anthem” είναι ένα
shared-world action-RPG, στο οποίο οι Freelancers
έρχονται αντιμέτωποι με τα άγρια ζώα πέρα, εξερευνώντας
έναν τεράστιο κόσμο, γεμάτο με θηρία, αδίστακτους
επιδρομείς, αλλά και ξεχασμένους θησαυρούς.
“THE ARTFUL ESCAPE OF FRANCIS VENDETTI” (CONSOLE LAUNCH
EXCLUSIVE). Το “The Artful Escape of Francis Vendetti”
είναι ένα παιχνίδι δράσης, περιπέτειας κι εξερεύνησης,
με μουσική από την BEETHOVEN & DINOSAUR.
“ASHEN” (CONSOLE LAUNCH EXCLUSIVE). Ένα role-playing
παιχνίδι δράσης κι επιβίωσης, με πρωταγωνιστή έναν
περιπλανώμενο χαρακτήρα, σε αναζήτηση ενός μέρους που θα
μπορέσει να αποκαλέσει σπίτι του.
“ASSASSIN’S CREED ORIGINS” (UBISOFT – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΠΡΕΜΙΕΡΑ). Ταξιδέψτε στην Αρχαία Αίγυπτο, το πιο
μυστηριώδες μέρος της ιστορίας, κατά τη διάρκεια μιας
κρίσιμης χρονικής περιόδου, κι ανακαλύψτε πώς ξεκίνησε η
Αδελφότητα των Assassins.
“BLACK DESERT” (CONSOLE LAUNCH EXCLUSIVE). Το “Black
Desert” είναι ένα sandbox-oriented MMO με γραφικά
επόμενης γενιάς, μάχες γεμάτες δράση και έναν τεράστιο
κόσμο γεμάτο περιπέτεια και δράση.
“CODE VEIN” (BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT AMERICA INC. –

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ). Δημιουργήστε ομάδες και
ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι στα άκρα της κόλασης, με
στόχο να ξεκλειδώσετε το παρελθόν σας και να ξεφύγετε
από τον ζωντανό σας εφιάλτη.
“CRACKDOWN 3” (XBOX ONE AND WINDOWS 10 EXCLUSIVE). Με
πρωταγωνιστή τον Terry Crews, ο οποίος υποδύεται τον
Commander Jaxon, οι παίκτες, ως υπερπράκτορες, πολεμούν
το έγκλημα σε έναν ανοιχτό κόσμο γεμάτο καταστροφές. Το
παιχνίδι διαθέτει τετραπλό campaign co-op, καθώς και
ολοκαίνουριο multiplayer mode2, όπου η καταστροφή είναι
το απόλυτο όπλο, χάρη στην τεχνολογία Cloud της
Microsoft. Το Crackdown 3 κυκλοφορεί στις 7 Νοεμβρίου ως
Xbox Play Anywhere τίτλος, μαζί με την επίσημη
κυκλοφορία του Xbox One X. Αποκλειστικά για Xbox One και
Windows 10.
“CUPHEAD” (XBOX ONE AND WINDOWS 10 EXCLUSIVE). Ο
πολυαναμενόμενος Xbox Play Anywhere τίτλος, “Cuphead”,
θα είναι διαθέσιμος από τις 28 Σεπτεμβρίου Ένα κλασσικό
run-and-gun παιχνίδι δράσης, με έμφαση σε μάχες με
bosses. Τα γραφικά και ο ήχος του παιχνιδιού είναι
εμπνευσμένα από καρτούν της εποχής του 1930.
“THE DARWIN PROJECT” (CONSOLE LAUNCH EXCLUSIVE). Το “The
Darwin Project” εκτυλίσσεται σε ένα δυστοπικό, μετάαποκαλυπτικό τοπίο στους Βόρειους Καναδικούς Βράχους.
Προσφέρει ανταγωνιστική multiplayer third-person
εμπειρία επιβίωσης, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονο
gameplay: το ανθρωποκυνηγητό.
“DEEP ROCK GALACTIC” (CONSOLE LAUNCH EXCLUSIVE). Στο
“Deep Rock Galactic,” ένα mining co-op first-person
shooter, οι παίκτες αναλαμβάνουν το ρόλο νάνων εργατών
σε ένα ορυχείο, πολεμώντας διάφορες απειλές.
“DRAGON BALL FIGHTERZ (BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT
AMERICA INC. – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ). Μια από τις
δημοφιλέστερες και πιο αγαπημένες σειρές παιχνιδιών
anime επιστρέφει στις 2D ρίζες της, στο fighting-game
“DRAGON BALL FighterZ”. Κυκλοφορεί στις αρχές του 2018.

“FORZA MOTORSPORT 7” (XBOX ONE AND WINDOWS 10 EXCLUSIVE
– ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ). Η best-selling racing franchise
σειρά αυτής της γενιάς3 κονσολών επιστρέφει με το “Forza
Motorsport 7.”, ως Xbox Play Anywhere τίτλος, τον
Οκτώβριο του
“THE LAST NIGHT” (CONSOLE LAUNCH EXCLUSIVE).Ζήστε την
εμπειρία ενός cyberpunk ανοιχτού κόσμου δύο διαστάσεων,
ο οποίος είναι χωρισμένος σε τέσσερα διαφορετικά
districts, το καθένα με τη δική του μοναδική
αρχιτεκτονική και κουλτούρα.
“LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM” (SQUARE-ENIX –
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ) Το “Life is Strange: Before the
Storm” είναι η νέα περιπέτεια της Chloe Price, μιας
16χρονης επαναστάτριας, η οποία ξεκινά μια περίεργη
φιλία με τη Rachel Amber, μια όμορφη και δημοφιλή κοπέλα
με λαμπρό μέλλον.
“METRO EXODUS” (DEEP SILVER – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ) Το
“Metro Exodus” είναι ένα επικό first person shooter από
την 4A Games, το οποίο συνδυάζει θανατηφόρες μάχες,
stealth, εξερεύνηση και τον τρόμο της επιβίωσης, σε έναν
από τους μεγαλύτερους κόσμους που έχουν σχεδιαστεί ποτέ
για παιχνίδι.
“MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR” (WARNER BROS. INTERACTIVE
ENTERTAINMENT). Στο “Middle-Earth: Shadow of War”, οι
παίκτες αναλαμβάνουν και πάλι το ρόλο του Talion, ο
οποίος έχει, πλέον, στην κατοχή του ένα νέο Ring of
Power. Στην περιπέτεια του Shadow of War, θα έρθουν
αντιμέτωποι με τον Sauron τα Nazguls, σε μια μνημειώδη
μάχη που θα αλλάξει τα τοπία της Μέσης Γης. Διαθέσιμος
ως Xbox Play Anywhere τίτλος από τις 10 Οκτωβρίου.
“MINECRAFT” (UNIFICATION, BETTER TOGETHER UPDATE, SUPER
DUPER GRAPHICS PACK). Η Mojang και η Microsoft
ανακοίνωσαν μια νέα εκδοχή του “Minecraft” η οποία θα
φέρει, αυτό το καλοκαίρι, την εμπειρία του “Minecraft”
σε όλους, μέσα από gaming κονσόλες, φορητές συσκευές, VR
και Windows 10 PCs.

“ORI AND THE WILL OF THE WISPS” (XBOX ONE AND WINDOWS 10
EXCLUSIVE – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ). Από τους δημιουργούς
του πολυβραβευμένου “Ori and the Blind Forest”, έρχεται
η πολυαναμενόμενη συνέχεια “Ori and the Will of the
Wisps”.
“PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS” (CONSOLE LAUNCH
EXCLUSIVE). Το “PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS” είναι ένα
tactical, last-man-standing shooter, στο οποίο οι
παίκτες καλούνται να πολεμήσουν, αναζητώντας όπλα και
προμήθειες, προκειμένου να μείνουν ο τελευταίος
επιζώντας σε ένα τεράστιο νησί.
“SEA OF THIEVES” (XBOX ONE AND WINDOWS 10 EXCLUSIVE).
Σχεδιασμένο από τη Rare, τους θρυλικούς δημιουργούς του
“Perfect Dark” και του “Banjo-Kazooie”, το “Sea of
Thieves” είναι ένα τεράστιο, shared-world παιχνίδι
περιπέτειας, με πρωταγωνιστές πειρατές και γεμάτο
απροσδόκητους κινδύνους και λεηλασίες. Διαθέσιμο σε όλο
τον κόσμο από τις αρχές του 2018, ως Xbox Play Anywhere
τίτλος.
“STATE OF DECAY 2” (XBOX ONE AND WINDOWS 10 EXCLUSIVE).
To “State of Decay 2” είναι το απόλυτο zombie fantasy
παιχνίδι επιβίωσης, στο οποίο οι παίκτες καλούνται να
κτίσουν μια κοινότητα και να επιβιώσουν σε έναν ανοιχτό
κόσμο, γεμάτο εχθρικά ζόμπι. Διαθέσιμο ως Xbox Play
Anywhere τίτλος την άνοιξη του 2018.
“SUPER LUCKY’S TALE” (XBOX ONE AND WINDOWS 10 EXCLUSIVE
– ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ). Το “Super Lucky’s Tale” από την
Playful Corp είναι ένα playground platformer, κατάλληλο
για όλες τις ηλικίες. Οι παίκτες ακολουθούν τον Lucky,
τον αιώνια αισίοδοξο, γεμάτο ενέργεια ήρωα, στην
αποστολή του να βρει την εσωτερική του δύναμη, για να
βοηθήσει την αδελφή του να σώσει το Book of Ages.
Διαθέσιμο στις 7 Νοεμβρίου, την επίσημη ημερομηνία
κυκλοφορίας του Xbox One X.
“TACOMA” (CONSOLE LAUNCH EXCLUSIVE). Το δεύτερο παιχνίδι
από την Fullbright, τους δημιουργούς του γνωστού “Gone
Home”, στο “Tacoma” οι παίκτες ελέγχουν την Amy Ferrier,

μια ανεξάρτητη εργολάβο, η οποία βρίσκεται στον Lunar
Transfer Station Tacoma για να ανακτήσει ευαίσθητα
δεδομένα. Διαθέσιμο στις 2 Αυγούστου σε Xbox One και
Windows 10.
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Οι πραγματικές/τρέχουσες τιμές και οι όροι πληρωμής μπορεί να
διαφέρουν. Η Microsoft δεν καθορίζει τις τιμές για προϊόντα
της που αποκτώνται μέσω των μεταπωλητών της. Η τιμή
μεταπώλησης ορίζεται αποκλειστικά από το μεταπωλητή και η
τελική τιμή καθορίζεται αποκλειστικά μέσω συμφωνίας ανάμεσα
στον πελάτη και το μεταπωλητή
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Απαιτείται Xbox Live Gold συνδρομή για online multiplayer σε

Xbox κονσόλες.
3

Πηγή: NPD Group/Retail Tracking Service (U.S., Canada,
Australia, New Zealand), November 2012–January 2017.

Xbox
Game
Pass:
Νέα
συνδρομητική υπηρεσία από το

Xbox
Το Xbox Game Pass, η νέα συνδρομητική υπηρεσία της Microsoft
η

θα είναι διαθέσιμη σε κατόχους Xbox από την Πέμπτη, 1 Ιουνίου,
ενώ είναι ήδη διαθέσιμη για συνδρομητές Xbox Live Gold. Η
υπηρεσία έχει στόχο να αλλάξει το τοπίο του home
entertainment, με περισσότερα από 100 Xbox One και backward
compatible Xbox 360 συναρπαστικά παιχνίδια, το Xbox Game Pass
προσφέρει ατέλειωτες ώρες διασκέδασης και gaming!
Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Μέσω του Xbox Game Pass είναι
δυνατό το download ολόκληρων παιχνιδιών στην κονσόλα κάθε
συνδρομητή. Αυτό σημαίνει ατέλειωτο παιχνίδι σε υψηλή
ποιότητα, ευελιξία χωρίς το άγχος του streaming ή της σύνδεσης
και χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό. Με τον κατάλογο των
παιχνιδιών να ανανεώνεται κάθε μήνα με νέους τίτλους από όλα
τα genres και με παιχνίδια από κορυφαίες εταιρείες, πάντα θα
υπάρχει κάτι καινούριο να ανακαλυφθεί, κάτι συναρπαστικό για
όλους τους gamers, είτε αυτό είναι ένας νέος τίτλος είτε ένα
παλιό και αγαπημένο κλασσικό παιχνίδι. Οι gamers θα έχουν να
επιλέξουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών παιχνιδιών. Πιο αναλυτικά,
οι κατηγορίες των παιχνιδιών που θα είναι διαθέσιμες είναι
παιχνίδια για όλη την οικογένεια, action/adventure και RPGs,
shooters, indie παιχνίδια από το ID@Xbox, fighting και
ρετρό/κλασσικά παιχνίδια.
Έχουν ήδη ανακοινωθεί κάποιοι τίτλοι όπως Halo 5: Guardians,
Payday 2, NBA 2K16 και LEGO Batman. Η εμπειρία Xbox δεν θα
είναι ποτέ πια η ίδια.
Όσοι επιλέξουν το Xbox Game Pass θα έχουν πρόσβαση σε πάνω από
100 παιχνίδια με συνδρομή μόλις 9.99€ το μήνα χωρίς να είναι
απαραίτητη η συνδρομή στο Xbox Live Gold. Όλα τα παιχνίδια του
καταλόγου, και τα σχετικά add-ons, θα είναι διαθέσιμα για
αγορά με αποκλειστική έκπτωση 20% για τους συνδρομητές που θα
θελήσουν να τα έχουν δικά τους για πάντα.

