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KDYKOLIV, KDEKOLIV, 
S KÝMKOLIV



Padne vám perfektně do rukou

Joy-Con (L)

Konzole Nintendo Switch
Rozměry: 101 mm x 173 mm x 13,9 mm
Váha: 297 g
Video výstup: Až 1920x1080, 60 fps
  V TV módu používá HDMI kabel
Audio výstup: Podporuje lineární PCM 5.1ch
  V TV módu používá HDMI kabel

Dokovací stanice Nintendo Switch
Rozměry: 104 mm x 173 mm x 54  mm
Váha: přibližně 327 g
USB porty: Dva USB 2.0 kompatibilní porty na straně 
a jeden vzadu*.
* Při vydání podpora USB 2.0, ale podpora USB 3.0 
bude v budoucnu přidána updatem. 

• Konektor konzole
• Port AC adaptéru
• HDMI port

Joy-Con grip Joy-Con (R)



Hrajte kdekoliv 
díky změnám 
herního módu

Odpojení
Joy-Con

Připojení Joy-Con 
ke konzoli

1.

2.

Vyjměte Joy-Con z Joy-Con gripu.

Po vyjmutí Joy-Con je můžete připojit 
ke konzoli Nintendo Switch.



Vyjmutí konzole 
z dokovací stanice3.

Pokud vyjmete konzoli Nintendo Switch z její 
dokovací stanice, hra zobrazená na TV se 
automaticky objeví na obrazovce konzole.



Hraní 
na domácí 

konzoli 
za pochodu



Vzdali jste někdy hru, protože jste na její hraní neměli dostatek 
času?

Konzole Nintendo Switch se dokáže přizpůsobit vaší situaci, tak-
že můžete hrát své oblíbené tituly bez ohledu na to, jak hektický 
váš život zrovna bude.

Připravte se na novou éru, ve které už nebudete muset přizpůso-
bovat svůj životní styl hraní her, protože Nintendo Switch se při-
způsobí vám!

Užívejte si hry kdykoliv, kdekoliv a s kýmkoliv díky fl exibilním 
a osvobozujícím herním módům.



TV mód Tabletop mód

Tři herní módy



Handheld mód 



Shromážděte se u velké obrazovky 
a užijte si hraní s ostatními.

Tři herní módy 1

TV mód



Připojte konzoli k televizi a hrát mohou 
úplně všichni. Jedná se o skvělý způsob, 
jak si užít své oblíbené tituly s rodinou 
a přáteli v pohodlí domova.



Tři herní módy 2

Tabletop mód

Sdílejte obrazovku, 
sdílejte zábavu.



Pokud zrovna nemáte přístup k televizní obrazovce, stačí použít 
stojánek zabudovaný do konzole, podat Joy-Con kamarádovi 
a užít si kooperativní nebo kompetitivní hraní přímo na obrazov-
ce konzole.



Tři herní módy 3

Handheld mód

Mějte velkou a nádhernou 
obrazovku neustále 
při ruce.



Užijte si stejný herní zážitek jako na televizní 
obrazovce za pochodu tak, jak jste nikdy dříve 
nepovažovali za možné. Hrajte vaše oblíbené tituly 
kdekoliv a kdykoliv.

Rozměry
102 mm x 239 mm x 13.9 mm*
* Poznámka: 28.4 mm v případě tloušťky od vršku 
analogových páček po výstupy ZL/ZR tlačítek.  

Váha 398 g

Obrazovka Kapacitní dotyková obrazovka / 
6.2 palce LCD / 1280 x 720 rozlišení

Rozměry konzole v handheld módu (s připojenými Joy-Con)



Multiplayer



Lokální multiplayer Online Multiplayer

Hráči mohou propojit až 8 konzolí Nintendo 
Switch a hrát tak kompetetivní či 
kooperační multiplayerové tituly.

Pokud si předplatíte online služby Nintendo Switch*, můžete 
hrát online s přáteli ze všech koutů světa. Předplatitelé taktéž 
mohou synchronizovat kompatibilní chytrá mobilní zařízení 
a za pomoci speciální aplikace stanovovat herní schůzky, 
potkávat se v online místnostech a používat hlasovou 
komunikaci během hraní. 

*  Tato placená online služba bude dostupná zdarma do svého ofi ciálního 
spuštění v roce 2018. Pro další detaily o této službě navštivte ofi ciální webové 
stránky společnosti Nintendo.

Wi-Fi
(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
V TV módu, je taktéž možné používat kabelové 
LAN připojení za pomoci komerčně 
dostupného kabelového LAN adaptéru

Další vlastnosti



Joy-Con

Konzole Nintendo Switch má ovladač na každé své 
straně, a oba pracují společně: Joy-Con.

Pokud připojíte dva Joy-Con do Joy-Con gripu, budou 
pracovat jako tradiční ovladač zatímco bez gripu 
budou zase fungovat jako dva samostatné a plně 
funkční ovladače.

Pokud se o jeden Joy-Con podělíte s kamarádem, 
můžete společně kdekoliv hrát multiplayerové hry.

Stejně jako můžete jeden Joy-Con při hraní her držet 
horizontálně nebo vertikálně můžete použít oba Joy-
Con najednou a každý držet v jedné ruce.

Připojte Joy-Con strapy, které jsou součástí balení, 
navlečte si řemínek okolo zápěstí a užijte si možnosti 
pohybového ovládání Joy-Con.

Pokud budete držet Joy-Con bokem, budete mít 
snadný přístup také k SL/SR tlačítkům.

Joy-Con strap



Sdílejte 
zábavu



Joy-Con:
evoluce

herního světa



Pocit z dotyku přesahující pouhé vibrace
Představte si Joy-Con jako sklenici obsahující kostky ledu. Díky funkci HD rumble můžete při 
pohybu Joy-Conem skutečně cítit, jak se tyto kostky ve sklenici pohybují. 
Tady je jedna, tady další... HD rumble je tak realistický, že dokážete říct kolik kostek ve sklenici je, 
jako byste ji skutečně drželi v ruce.
Funkce HD rumble zabudovaná v ovladačích Joy-Con vytváří jedinečný herní zážitek, kterého 
pouze za pomoci obrazu a zvuku není možné dosáhnout.

• Ovládací páčky mohou být zmáčknuty a použity tak jako tlačítko
• Tlačítka A/B/X/Y (nahoru/dolů/vlevo/vpravo)
• Tlačítka L/R a ZL/ZR na vrchu každého ovladače
• Tlačítka SL/SR která mohou být použita při horizontálním držení ovladačů Joy-Con
• Akcelerometr dokáže určit změny úhlu a pohybu
• Gyroskop detekuje úhel a rychlost rotace
• Funkce HD rumble umožňující precizní vibrace

Tlačítko − Tlačítko +

•  V rámci budoucího updatu budete mít 
možnost nahrávat dokonce videa ze 
svého hraní. Některé tituly mají pasáže, 
ve kterých není možné fotky obrazovky 
pořizovat.

Tlačítko HOME

IR pohybová kamera schopná 
detekovat tvary, pohyby a vzdálenost

Zabudovaný NFC dotykový bod schopný 
čtení a zápisu amiibo dat

Společné vlastnosti ovladačů Joy-Con (L) a Joy-Con (R)Poznáte ho podle tlačítka − 

Joy-Con (L) funkce) 
Poznáte ho podle tlačítka + 

Joy-Con (R) funkce

Pozná tvar, pohyb a vzdálenost
IR pohybová kamera v ovladači Joy-Con (R) dokáže detekovat tvar, 
pohyb a vzdálenost zachycených objektů.
Například dokáže rozeznat tvar hráčové ruky při hře kámen, nůžky 
papír. S touto funkcí je zde ještě více herních možností, než kdy dříve!

Tlačítko capture – pořizuje fotky 
obrazovky během hraní



ZAŽIJTE SVÉ PRVNÍ POKÉMON DOBRODRUŽSTVÍ V NOVÉM 
STYLU NA KONZOLI NINTENDO SWITCH!
Vydejte se na svou Pokémon cestu do oblasti Kanto, a to s Pikachu nebo Eevee po boku. Bojujte s 
ostatními trenéry a staňte se nejlepším trenérem Pokémonů. Chytejte Pokémony v divočině pomocí 
gesta hodu jedním z Joy-Con ovladačů nebo nového zařízení Poké Ball Plus (k dispozici zvlášť nebo 
jako součást balíčku s jednou z her), který se rozsvítí, zavibruje a udělá zvuk, čímž přivede vaše do-
brodružství k životu. Sdílejte své dobrodružství s rodinou a přáteli v módu pro 2 hráče pomocí 
dalšího Joy-Con ovladače nebo Poké Ballu Plus. Můžete se také připojit k Pokémon Go na kompati-
bilním smartphonu a převést si tak Pokémona, kterého jste původně našli v oblasti Kanto!

Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Pokémon: Let's Go, Eevee!
• Žánr: Adventura/RPG          • Vydavatel: Nintendo      
• Datum vydání: 16.11.2018 

NOVĚ K DISPOZICI!

©2018 Pokémon.
©1995-2018 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

Online*: Až 2 hráči     Lokálně: Až 2 hráči

Kompatibilní herní módy
1–2

TV mód Tabletop mód Handheld mód 

1–2 1

* Vyžaduje připojení k internetu během hraní online, registraci a propojení s Nintendo účtem, přijetí podmínek jeho užívání a pravidel ochrany soukromí. Některé online služby nemusí být dostupné ve všech zemích. Online hraní vyžaduje placené online předplatné. Od září 2018 budou 
některé online služby vyžadovat placené členství. Dostupnost placených online služeb může být omezená lokalitou.

PROVISIONAL

DISPOZICI!NOVĚ K DDISPOZ



© 2018 Nintendo • Original Game: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. • Characters: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., 
INC. / SQUARE ENIX CO., LTD.

NOVÁ SUPER SMASH BROS. HRA S NOVÝMI BOJOVNÍKY A ARÉNAMI!
V ultimátní konečné zkoušce se setkají legendární herní světy a jejich bojovníci - je tu nový člen Super Smash Bros. série pro konzoli Nintendo Switch!
Noví bojovníci, jako Inkling ze Splatoon série a Ridley ze série Metroid, tvoří s ostatními Super Smash Bros. bojovníky ze série Super Smash Bros. úplnou 
novinku!

PROVISIONAL

Super Smash Bros. Ultimate
• Žánr: Akční         • Vydavatel: Nintendo         • Datum vydání: 07.12.2018         • Počet hráčů: 1–8



HRAJTE, PŘIPRAVTE SE A PROVEĎTE ÚDER!
Mario vstupuje na kurt v elegantním tenisovém oblečku 
připraven na intenzivní turnaj proti různým postavám v teniso-
vých zápasech. Hratelných je přes 15 postav a každá má své 
vlastní specifi cké rysy!

Mario Tennis Aces
• Žánr: Sportovní, Tenis     • Vydavatel: Nintendo    • Datum vydání: Již v prodeji

© 2018 Nintendo / CAMELOT

Online**: Až 4 hráči     Lokálně*: Až 4 hráči 

Kompatibilní herní módy
1–4*

TV mód Tabletop mód Handheld mód 

1–4* 1–4*

*Multiplayer mód vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače se prodávají zvlášť.
** Vyžaduje připojení k internetu během hraní online, registraci a propojení s Nintendo účtem, přijetí podmínek jeho užívání a pravidel ochrany soukromí. Některé online služby nemusí být dostupné ve všech zemích. Online hraní vyžaduje placené online předplatné. Od září 2018 budou některé online 

služby vyžadovat placené členství. Dostupnost placených online služeb může být omezená lokalitou.

Rafael Nadal není hratelná postava a nevystupuje 
ve hře.



ÚPLNÁ NOVINKA Z MARIO PARTY SÉRIE!
Na konzoli Nintendo Switch přichází série Mario Party s nabitou 
zábavou pro všechny! Původní hra v deskovém stylu je obohacena 
hlubšími strategickými prvky, jako jsou například speciální bloky pro 
každou postavu. Hra také představuje různé nové styly hraní včetně 
miniher hraných pomocí Joy-Con ovladačů a nové módy pro hraní s 
rodinou či přáteli.

© 2018 Nintendo

PROVISIONAL

Kompatibilní herní módy
1–4*

TV mód Tabletop mód Handheld mód 

1–4* –

*Multiplayer mód vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače se prodávají zvlášť.

Super Mario Party
• Žánr: Společenská       • Vydavatel: Nintendo       • Datum vydání: 05.10.2018



© 2017 Nintendo

VYDEJ SE NA OKOUZLUJÍCÍ 
SVĚTOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ!
Připoj se k Mariovi na masivním, světovém 3D do-
brodružství a využij jeho neuvěřitelných nových 
schopností k sesbírání Měsíců, abys mohl nažhavit 
svou vzducholoď jménem Odyssey a zachránit 
Princeznu Peach od Bowserových svatebních plánů! 
Tohle 3D dobrodružství je narvané tajemstvím 
a překvapením, a s Mariem a jeho novými schopno-
stmi jako např. Cap Throw, Cap Jump a Capture, si 
užiješ zábavnou a vzrušující hru odlišnou od če-
hokoliv, co už jsi s Mariem zažil. Připrav se, že 
budeš přenesen na zvláštní a úžasná místa, daleko 
od Houbového Království.

Super Mario Odyssey
• Žánr: Akční, Skákačka          • Vydavatel: Nintendo       
• Datum vydání: Již v prodeji 

Kompatibilní herní módy
1-2

   TV mód Tabletop mód Handheld mód 

1-2 1

 Lokálně: Až 2 hráči



Obsahuje výzvu Trial of the 
Sword, nový Master mód, Hero 
Path mód, teleportační bod 
Travel Medallion a nové brnění.

Své nezapomenutelné dobrodružství 
můžete rozšířit s The Legend of 

Zelda: Breath of the Wild Expansion 
Pass. Ten vám zaručí přístup 

ke dvěma DLC balíčkům a třem 
novým truhlám s pokladem.

Druhý přídavný 
balíček obsahuje 
nové dungeony, 
originální příběh 
a ještě více výzev 
k pokoření.

Swo
Path
Trav

Druhý přídavný
balíček obsahuje

ke dv
nov

S
Obsahuje výzvu Trial of the 
Sword, nový Master mód, HeroSwo
O
SS

© 2017 Nintendo

OBJEVUJTE, BOJUJTE, PŘEŽIJTE!
VSTUPTE DO SVĚTA DOBRODRUŽSTVÍ!
Cestujte v otevřeném světě napříč poli, skrze lesy a přes horské 
vrcholy v tomto strhujícím dobrodružství. Ať už na gauči nebo 
za pochodu, cestu skrze království Hyrule si budete s konzolí 
Nintendo Switch určovat vy sami!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild
• Žánr: Akční, Dobrodružná    • Vydavatel: Nintendo   • Datum vydání: Již v prodeji

Kompatibilní herní módy
1

   TV mód Tabletop mód Handheld mód 

1 1



JEN TI NEJČERSTVĚJŠÍ PŘEŽIJÍ!
Tradiční zápas 4 vs. 4 hráči se vrací a nese s sebou nová místa, 
novou módu a nové zbraně, jako třeba obouruční Splat Dualies. 
Hráči můžou mířit svůj inkoust použitím pohybových senzorů 
v obou ovladačích Joy-Con či v místních i online multiplayer 
zápasech při použití Nintendo Switch Pro Controller (prodáván 
samostatně)*.

© 2017 Nintendo
*Vyžaduje připojení k internetu během hraní online, registraci a propojení s Nintendo účtem, přijetí podmínek jeho užívání a pravidel ochrany soukromí. Některé online služby nemusí být dostupné ve všech zemích. Online hraní vyžaduje placené online předplatné. Od září 2018 budou některé 
online  služby vyžadovat placené členství. Dostupnost placených online služeb může být omezená lokalitou.

Splatoon 2
• Žánr: Akční, Střílečka       • Vydavatel: Nintendo       • Datum vydání: Již v prodeji

Kompatibilní herní módy
1

   TV mód    Tabletop mód Handheld mód

1 1

Online*: Až 8 hráčů     Lokálně: Až 8 hráčů

V tomto náročném single-player módu, 
který je k dispozici k zakoupení jako 

stahovatelný obsah ke hře Splatoon 2, 
budete hrát za postavu jménem Agent 
8 - zcela nová postava vypadající jako 
Octoling. Probojujte se 80 záhadnými 

misemi pod zemí až se dostanete zpět 
na povrch města Inkopolis a budete si 
moct zahrát za postavu Octoling i v 

multiplayer zápasech!



KAŽDÉ MÍSTO SE MŮŽE STÁT ZÁVODNÍ TRATÍ! 
ZÁVODY, BITVY - VŠECHNO JE DELUXE!
Užijte si defi nitivní verzi hry Mario Kart 8 kdykoliv, kdekoliv a až v osmi 
hráčích v rámci lokálního bezdrátového multiplayeru. Všechny vaše 
oblíbené tratě i postavy se vrací a společně s nimi také několik nových! 
Hráči mohou nově mít dva předměty najednou a battle mód se dočkal 
pořádné renovace!

Mario Kart 8 Deluxe
• Žánr: Akční, Závodní     • Vydavatel: Nintendo     • Datum vydání: Již v prodeji

© 2017 Nintendo

Online**: Až 12 hráčů     Lokálně*: Až 8 hráčů

Kompatibilní herní módy
1–4*

   TV mód    Tabletop mód Handheld mód

1–4* 1

*Multiplayer mód vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače se prodávají zvlášť.
** Vyžaduje připojení k internetu během hraní online, registraci a propojení s Nintendo účtem, přijetí podmínek jeho užívání a pravidel ochrany soukromí. Některé online služby nemusí být dostupné ve všech zemích. Online hraní vyžaduje placené online předplatné. Od září 2018 budou některé online služby 

vyžadovat placené členství. Dostupnost placených online služeb může být omezená lokalitou.

Mario Kart 8 Deluxe je teď 
kompatibilní* s Nintendo Labo! 

Popadněte řidítka a dojeďte až k 
vítězství pomocí Toy-Con Motorky z 
Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety 

Kit (prodáván zvlášť).
* Je nutná aktualizace softwaru



ZÁŽITEK NA ŠAMPIONSKÉ ÚROVNI NEJEN NA FOTBALOVÉM 
HŘIŠTI
Představujeme prestižní Ligu mistrů UEFA, která nabízí autentickou atmosféru zápasů s 
obnoveným gameplayem a obsahuje zvýšenou možnost personalizace na hřišti, generální 
opravy a různé nové způsoby hraní. Ve hře FIFA 19 povstávají šampioni.

*Multiplayer mód vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Mohou být vyžadovány dodatečné ovladače (prodávané zvlášť).
** Vyžaduje připojení k internetu během hraní online, registraci a propojení s Nintendo účtem, přijetí podmínek jeho užívání a pravidel ochrany soukromí. Některé online služby nemusí být dostupné ve 

všech zemích. Online hraní vyžaduje placené online předplatné. Od září 2018 budou některé online služby vyžadovat placené členství. Dostupnost placených online služeb může být omezená lokalitou.

© 2018 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo and Ultimate Team are trademarks of Electronic Arts Inc.  Official FIFA licensed 
product. © FIFA and FIFA's Official Licensed Product Logo are copyrights and/or trademarks of FIFA. All rights reserved. Manufactured under license by 
Electronic Arts Inc. The UEFA word, CHAMPIONS LEAGUE word, the UEFA logo and all marks related to UEFA competitions (including but not limited to 
logos, designs, mascots, products, trophies and names)  are owned and protected as trademarks, designs and/or as copyright works by UEFA.

Kompatibilní herní módy
1–4*

   TV mód     Tabletop mód Handheld mód 

1–4* 1

EA SPORTS™ FIFA 19 na Nintendo Switch
• Žánr: Fotbal, Sportovní       • Vydavatel: EA Sports       • Datum vydání: Již v prodeji

Online**: Až 8 hráčů     Lokálně: Až 2 hráči



PŘIPRAVTE SE NA BATTLE ROYALE PRO 
NINTENDO SWITCH!
Buďte posledním, kdo přežije v bezplatné** Battle Royale pro 
100 hráčů. Stavte obří základy. Přechytračte své oponenty. 
Dosáhněte svého vítězství. Spojte se online se svými přáteli * 
v jedné místnosti*** nebo po celém světě!

Fortnite
• Žánr: Akční, Střílečka, Strategie                 • Vydavatel: Epic Games       
• Datum vydání: Již k dispozici (digitálně) 

Fortnite © 2018 Epic Games, Inc. Epic, Epic Games, Unreal, Unreal Engine, and Fortnite 
are registered trademarks of Epic Games, Inc. in the USA (Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.) and 
elsewhere. The Epic Games logo, Fortnite (stylized), the Unreal Engine logo, and UE4 
and its logo are trademarks of Epic Games, Inc. All rights reserved.

Online*: Až 100 hráčů

Kompatibilní herní módy
1

   TV mód    Tabletop mód Handheld mód

1 1

* Vyžaduje připojení k internetu během hraní online, registraci a propojení s Nintendo účtem, přijetí podmínek jeho užívání a pravidel ochrany soukromí.
**Obsahuje in-app nákupy.
***Multiplayer mód vyžaduje další hry a systémy.



TVOŘTE. OBJEVUJTE. PŘEŽIJTE.
Minecraft je teď větší, lepší a krásnější než kdy dřív! Postavte si co-
koliv, co si dokážete představit v Creative módu nebo se vydejte na 
velká dobrodružství v Survival módu přes záhadné oblasti do hlubin 
vašich vlastních nekonečných světů. Objevte spoustu výtvorů 
ostatních z komunity a sdílejte své dobrodružství se svými přáteli i 
přes jiné platformy!

Minecraft
• Žánr: Akční, Adventura         • Vydavatel: Mojang        • Datum vydání: Již v prodeji

Mojang © 2009-2018. "Minecraft" is a trademark of Mojang Synergies AB.

Online**: Až 8 hráčů     Lokálně: Až 8 hráčů*

Kompatibilní herní módy
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   TV mód    Tabletop mód Handheld mód 

1–4* 1

*Multiplayer mód vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače se prodávají zvlášť.
** Vyžaduje připojení k internetu během hraní online, registraci a propojení s Nintendo účtem, přijetí podmínek jeho užívání a pravidel ochrany soukromí. Některé online služby nemusí být dostupné ve všech zemích. Online hraní vyžaduje placené online předplatné. Od září 2018 

budou některé online služby vyžadovat placené členství. Dostupnost placených online služeb může být omezená lokalitou.



HRAJTE PRO ZÁBAVU. ŽIJTE PRO HRANÍ.
Užijte si nový zcela přístupný offl  ine mód sezóny, několik herních 
typů, klasické a kompetitivní zápasy* a speciální “mutátory”, které 
vám umožní zcela změnit pravidla hry.
Vyjádřete se pomocí jednoho z nejpropracovanějších přizpůsobo-
vacích systémů a střetněte se s oponenty z jiných platform hraním 
přes síť*!

Rocket League, Psyonix, and all related marks and logos are 
trademarks of Psyonix Inc. and used under license. 
© 2015-2018 Psyonix Inc. All rights reserved.

*Multiplayer mód vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače se prodávají zvlášť.
** Vyžaduje připojení k internetu během hraní online, registraci a propojení s Nintendo účtem, přijetí podmínek jeho užívání a pravidel ochrany soukromí. Některé online služby nemusí být dostupné ve všech zemích. Online hraní vyžaduje placené online předplatné. Od září 2018 budou některé 

online služby vyžadovat placené členství. Dostupnost placených online služeb může být omezená lokalitou.

Kompatibilní herní módy
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   TV mód    Tabletop mód Handheld mód 

1–2* 1

Rocket League®

• Žánr: Akční, Závodní, Sportovní  • Vydavatel: Psyonix  • Datum vydání: Již v prodeji

Online**: Až 8 hráčů     Lokálně*: Až 8 hráčů



GO VACATION™ & © 2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / Nintendo

NALAĎTE SE NA DOVOLENOU 
KDYKOLIV A KDEKOLIV
S GO VACATION pro Nintendo Switch máte dovole-
nou v letovisku neustále na dosah ruky. Vítejte na 
Kawawii Island, rájovém letovisku, kde si přátelé a 
rodina mohou užít přes 50 kooperačních a kompe-
titivních aktivit.
Je tu spousta zábavných způsobů, jak si užít ostro-
va, od koní přes auta a sněžné skútry až po inline 
brusle. A ještě k tomu každý kout ostrova můžete 
objevovat v partě až 4 hráčů! 

Go Vacation
• Žánr: Společenská, Sportovní, Závodní    • Vydavatel: Nintendo  
• Datum vydání: Již v prodeji

Kompatibilní herní módy
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   TV mód    Tabletop mód Handheld mód 

1–4* 1–4**

 Lokálně*: Až 4 hráči

*Multiplayer mód vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače se prodávají zvlášť.
**Wireless Play vyžaduje jednu kopii softwaru pro každého hráče.





CO JE NINTENDO LABO?
Představte si, že můžete jednoduchý kus kartonu přeměnit v:

            motorku,            rybářský prut,              klavír,

nebo cokoliv, co si dokážete představit!

Zpracováním kartonových archů do různých tvarů, kterým se říká Toy-Con, a spojením 
s konzolí Nintendo Switch je přivedete k životu!

         Vyhrajte závod,         chyťte si rybu,            zahrajte skladbu…

Nintendo Labo dává šanci všem jednoduše se zapojit a užít si stavění, hraní a objevo-
vání. Rodiny, které si vyzkouší Nintendo Labo společně možná objeví nové způsoby 
hraní, aniž by si to uvědomily - a někdy je samotný objev tím nejlepším hraním!

Objevte při stavění 
a hraní, jak funguje 
váš Toy-Con výtvor.

Poskládejte si krok 
za krom Toy-Con 

výtvory podle 
návodu.

Připojte svůj 
Nintendo Switch 

systém a bavte se 
pomocí softwaru.



S tímto setem si můžete vytvořit 5 
různých Toy-Con výtvorů.

S tímto setem si můžete vytvořit 
svého vlastního robota!

JIŽ V PRODEJI! JIŽ V PRODEJI! JIŽ V PRODEJI!

S tímto setem můžete řídit auto, letadlo, 
ponorku a další!

*Vyžaduje Nintendo Switch konzoli (prodávána zvlášť).

JIŽ V P

Přizpůsobte si svůj Toy-Con a udělejte z něj svůj 
vlastní originální výtvor!

Také k dispozici:
Nintendo Labo

Customisation Set

NOVINKA

JIŽ V P

k k di i i
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UPRAVTE
SI PODLE
SEBE



VYDEJTE SE DO DŽUNGLE KDYKOLIV A 
KDEKOLIV!
Nepřátelští Snowmadi zmrazili Donkey Kong Island a je jen na 
Kongových, aby vše zase rozmrazili!
Přidej se k ke Kongovým: Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong, 
Cranky Kong a Funky Kong, v plavání, houpání a zdolávání šesti 
tropických ostrovů plných nebezpečí, skrytých sběratelských před-
mětů a nezapomenutelných setkání s bossy!© 2014 – 2018 Nintendo

Kompatibilní herní módy
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Donkey Kong Country: Tropical Freeze
• Žánr: Plošinovka      • Vydavatel: Nintendo      • Datum vydání: Již v prodeji



ULTIMÁTNÍ RÁJ NA ZEMI, ELYSIUM
Prozkoumejte nekonečný oceán mraků, kde zbytky civilizace 
přežívají na zádech kolosálních bestií, kterým se říká Titáni. Prožijte 
příběh Rexe, jeho nové kamarádky Pyry a záhadné bytosti, známé 
jako Blade, který mu věnuje neuvěřitelnou sílu. Spolu s Pyrou 
pátrejte po dlouho ztraceném domově, Elysiu, defi nitivním ráji 
celého lidského pokolení.

V tomto novém příběhovém módu* 
můžete odhalit celou historii Jina spo-
lečně s pádem jeho domoviny, která se 

odehrála 500 let před děním v Xenoblade 
Chronicles 2.

© 2017 Nintendo / MONOLITHSOFT

Xenoblade Chronicles 2
• Žánr: RPG          • Vydavatel: Nintendo         • Datum vydání: Již v prodeji

Kompatibilní hrací módy
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1 1

*K dispozici v podobě DLC jako součást Expansion Pass k 14. září 2018 nebo jako samostatná maloobchodní verze od 21. září 2018.
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© 2018 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo

SPOJTE SE SE SVÝMI PŘÁTELI A
NAFOUKNĚTE TAK SVÉ SÍLY!
Potřebujete trochu pomoci při svém dobrodružství? V 
Kirby Star Allies se k vám můžou jednoduše přidat až 4 
hráči! Prozkoumejte nové trasy kombinováním schopno-
stí (copy ability) a spolupracujte v boji proti náročným 
bossům, které cestou potkáte.  Vdechněte různé typy 
nepřátel a převezměte jejich schopnosti! Experimentujte 
s různými schopnostmi (copy ability) k poražení 
nepřátel, řešení hádanek a překonání překážek. 

Kirby Star Allies
• Žánr: Adventura, Akční, Plošinovka       • Vydavatel: Nintendo       
• Datum vydání: Již v prodeji

Kompatibilní herní módy
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© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Starlink Battle for Atlas Logo, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks 
of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Nintendo properties are licensed to Ubisoft Entertainment by Nintendo. Star Fox characters © Nintendo. 
Trademarks are property of their respective owners.

NASTUPTE NA EPICKÉ VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Ve Starlink: Battle for Atlas jste součástí skupiny hrdinských mezihvězdných pilotů 
odhodlaných osvobodit hvězdný systém Atlas z spárů Graxe a Zapomenuté legie, zlé 
robotí síly. Starlink: Battle for Atlas nabízí zcela nový herní zážitek: hrajte, postavte si 
svůj vlastní modulární model vesmírné lodě, 
který připojíte k ovladači, aby vám 
pomohl v epických vesmírných 
bojích. Vybavte svůj model 
různými součástkami a vaše 
vesmírná loď se změní 
okamžitě i ve hře. Sestavte 
svou fl otilu, kombinujte a 
měňte své piloty, vesmírné 
lodě i zbraně tak, aby 
odpovídaly vašemu stylu 
hraní a pomohli vám porazit 
nepřítele.
Starlink: Battle for Atlas
• Žánr: Akční, Adventura    • Vydavatel: Ubisoft    • Datum vydání: 16.10.2018

*Multiplayer mód vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače se prodávají zvlášť.

NON CONTRACTUAL VISUALS
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© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Rabbids, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other 
countries. Nintendo properties are licensed to Ubisoft Entertainment by Nintendo. SUPER MARIO characters © Nintendo. Trademarks are property of their 
respective owners.

© 2014 - 2018 Nintendo

EPICKÁ VÝPRAVA
S 8 HRDINY
Dva světy se střetávají v Mario + Rabbids® Kingdom 
Battle, nabité tahové strategii jen pro Nintendo Switch. 
Dejte dohromady nejneuvěřitelnější tým hrdinů 
a navraťte do Houbového Království řád a smysl. 
Probojujte se osmi zkaženými světy, překypujícími 
dynamickými souboji, nelehkými hádankami 
a nepředpověditelnými protivníky.
Mario + Rabbids® Kingdom Battle Donkey Kong 
Adventure DLC je k dispozici ke stažení v Nintendo 
eShopu.

Captain Toad: Treasure Tracker
• Žánr: Plošinovka, Puzzle     • Vydavatel: Nintendo     • Datum vydání: Již v prodeji

Mario + Rabbids® Kingdom Battle
• Žánr: Tahová strategie            • Vydavatel: Ubisoft       
• Datum vydání: Již v prodeji 

Kompatibilní herní módy
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VYDEJTE SE NA DOBRODRUŽNOU 
HONBU ZA POKLADEM S TOADEM!
Objevte záludné úrovně ve stylu sandbox ve hře Captain Toad: 
Treasure Tracker! Naklánějte kameru a dotýkejte se obrazovky 
pro lepší výhled na skryté poklady! Podejte svůj Joy-Con 
ovladač přátelům a užijte si herní dobrodružství společně. 
Tentokrát dobrodružství Kapitána Toada a Toadette zahrnuje i 
úrovně ze Super Mario Odyssey!

easure Tracker



Kompatibilní herní módy
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© 2017 Nintendo ©BIRD STUDIO / SHUEISHA, TOEI ANIMATION License coordinated by Funimation® Productions, Ltd. All Rights Reserved. Dragon Ball Super 
and all logos, character names and distinctive likenesses thereof are trademarks of SHUEISHA, INC. ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

PROBOXUJETE SE AŽ NA VRCHOL? PRAVÁ SÍLA NEZNÁ HRANIC!
Představujeme unikátní multiplayerovou bojovou hru, která 
vám dovolí rozdávat údery pomocí natahovacích rukou; 
tahle hra kombinuje elementy z boxování a stříleček, plus 
uvádí úplně nové postavy. Po vytvoření postavy 
s natahovacíma rukama se pustíte do úžasného boje, kde 
hráč v každé ruce drží jeden Joy-Con. Pohybem dopředu 
levou nebo pravou rukou udeří oponenta. Postavy umí 
skákat a bránit se a hráči mohou svoje údery ohýbat 
otáčením rukou během hry.

Kritiky chválená hra DRAGON BALL® FighterZ teď přichází i 
se svými neobyčejnými bitvami a všemocnými bojovníky 
na Nintendo Switch.
Spojením se s Arc System Works DRAGON BALL® FighterZ 
přináší špičkovou Anime grafiku a soubojový systém, který 
je jednoduchý na pochopení, ale složitý na zdokonalení.
Hraní verze pro Nintendo Switch zahrnuje nejen hraní na 
cestách, ale také různé exkluzivní funkce.

ARMS
• Žánr: Bojovka        • Vydavatel: Nintendo        • Datum vydání: Již v prodeji

DRAGON BALL® FighterZ
• Žánr: Bojovka                 • Vydavatel: BANDAI NAMCO Entertainment      
• Datum vydání: Již v prodeji

Online**: Až 4 hráči     Lokálně*: Až 4 hráči   

*Multiplayer mód vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače se prodávají zvlášť.
** Vyžaduje připojení k internetu během hraní online, registraci a propojení s Nintendo účtem, přijetí podmínek jeho užívání a pravidel ochrany soukromí. Některé online služby nemusí být dostupné ve všech zemích. Online hraní vyžaduje placené online předplatné. Od září 2018 budou některé online 

služby vyžadovat placené členství. Dostupnost placených online služeb může být omezená lokalitou.



Kompatibilní herní módy
2

   TV mód    Tabletop mód Handheld mód 

2 –

© 2016-2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/ SQUARE ENIX All Rights Reserved.© 2017 Nintendo

STAVTE PRO ZÁBAVU! STAVTE PRO 
DOBRODRUŽSTVÍ! STAVTE PRO 
ZÁCHRANU SVĚTA!
Objevte svět stvořený z bloků, zatímco budete sbírat, tvořit 
a stavět na poražení zlého Dragonlorda v Dragon Quest 
Builders.
S konzolí Nintendo Switch si můžete vzít Dragon Quest 
Builders kamkoliv budete chtít! Ještě k tomu exkluzivně na 
konzoli Nintendo Switch vás zrychlí Great Sabrecub a dá 
vám speciální materiály porážením nepřátel.

1-2-Switch
• Žánr: Společenská      • Vydavatel: Nintendo      • Datum vydání: Již v prodeji

Dragon Quest Builders
• Žánr: Akční, Adventura      • Vydavatel: Nintendo     • Datum vydání: Již v prodeji

Kompatibilní herní módy
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POSTAVTE SE K SOBĚ ČELEM 
A 1-2-SWITCH!
Sledujte namísto obrazovky svého protivníka! Odpojte ovla-
dače Joy-Con z konzole, dejte jeden svému oponentovi 
a prásk! Je čas hrát! 1-2-Switch může hrát úplně každý! 
Jednoduše se podívejte do očí svého protivníka objevit hro-
madu nových funkcí ovladačů Joy-Con včetně HD rumble 
vibrací a pokročilých pohybových senzorů.

Většina her 
je pro dva hráče
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© 2018 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION and CRASH BANDICOOT are trademarks of Activision Publishing, Inc.

CRASH JE ZPÁTKY
Na Nintendo systém zcela poprvé vychází všechny tři původ-
ní Crash Bandicoot hry, a to v podobě Crash Bandicoot™ N. 
Sane Trilogy pro Nintendo Switch!
Protočte se a proskákejte se touto trilogií přes sto akčních/
plošinových úrovní v podobě Crashe a nebo dokonce jeho 
sestry Coco.
Vše - přes zpracování, animaci a pestré prostředí - bylo zcela 
obnoveno z původních her, takže to bude vypadat skvěle na 
vaší televizi, ale i na cestách.

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy
•  Žánr: Akční, Plošinovka    • Vydavatel: Activision    • Datum vydání: Již v prodeji

*Multiplayer mód vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače se prodávají zvlášť.
** Vyžaduje připojení k internetu během hraní online, registraci a propojení s Nintendo účtem, přijetí podmínek jeho užívání a pravidel ochrany soukromí. Některé online služby nemusí být dostupné ve všech zemích. Online hraní vyžaduje placené online předplatné. Od září 2018 budou některé online služby vyžadovat 

placené členství. Dostupnost placených online služeb může být omezená lokalitou.

Kompatibilní herní módy
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©2018 Blizzard Entertainment, Inc. Eternal Collection and Reaper of Souls are trademarks, Diablo, Blizzard and Blizzard Entertainment are trademarks or registered 
trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.

ROZPOUTEJTE PEKLO
Před mnoha lety stvořili andělé a démoni tvůj svět v 
zakázaném společenství. Nyní si ho nárokují zpět.  
Povstaňte v boji s neživými, děsivými kultisty, padlými 
seraphy a Pány Pekla obklopen pokojnými i úděsnými 
Svatyněmi. Když Vysoká Nebesa a Žhnoucí Peklo jdou 
do války, lidstvo se musí spasit samo.
Hříšná trojice – Diablo III, dodatek Reaper of Souls a 
the Rise of the Necromancer jsou součástí Eternal 
Collection: sedm tříd, pět kapitol a stovky kvalitně 
strávených hodin ničením démonů.

Diablo III: Eternal Collection
• Žánr: Akční, RPG   • Vydavatel: Blizzard Entertainment Inc.  • Datum vydání: 2.11.2018

Online**: Až 4 hráči     Lokálně: Až 4 hráči         



* Vyžaduje připojení k internetu během hraní online, registraci a propojení s Nintendo účtem, přijetí podmínek jeho užívání a pravidel ochrany soukromí. Některé online 
služby nemusí být dostupné ve všech zemích. Online hraní vyžaduje placené online předplatné. Od září 2018 budou některé online služby vyžadovat placené členství. 
Dostupnost placených online služeb může být omezená lokalitou.

Online*: Až 4 hráči     Lokálně: Až 4 hráči  

Kompatibilní herní módy
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©CAPCOM CO., LTD. 2015, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.

MONSTER HUNTER GENERATIONS ULTIMATE™
• Žánr: Akční, RPG                  • Vydavatel: CAPCOM Europe
• Datum vydání: Již v prodeji 

LOVTE KDEKOLIV. LOVTE JAKKOLIV. 
LOVTE BEZ OMEZENÍ
Lovci mohou čelit tomu největšímu spektru monster 
právě teď v jakékoliv Monster Hunter hře. Hráči se 
přemění do role statečných lovců, kteří vyzývají heroická 
monstra pro cenné zdroje na vytváření jedinečných 
zbraní a vybavení. Přijímejte stovky úkolů sami a nebo s 
přáteli při nostalgickém náhledu na počátky, ale i vývoj 
Monster Hunter série.

Kompatibilní herní módy
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© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

OSM HRDINŮ, OSM PŘÍBĚHŮ, JEDNO 
DOBRODRUŽSTVÍ!
Osm cestovatelů. Osm příběhů na vyprávění. Objevte 
zatím nevídaný fantasy svět v OCTOPATH TRAVELER, 
podmanivé RPG hře od výrobců Bravely Default.
Objevte úchvatné “HD-2D” vizuální prvky, poutavý 
soubojový systém, který překonává zvyklosti bitev na tahy, 
a hluboké dějové linky jedinců, které budou doprovázet 
vaši cestu po rozlehlém a báječném kontinentu Orsterra.

OCTOPATH TRAVELER
• Žánr: RPG         • Vydavatel: Nintendo         • Datum vydání: Již v prodeji



Kompatibilní herní módy
1

   TV mód    Tabletop mód Handheld mód 

1 1 Kompatibilní herní módy
1

   TV mód    Tabletop mód Handheld mód 

1 1

A PAK, PAK BYL OHEŇ ŽIJTE JINÝ ŽIVOT V JINÉM SVĚTĚ - 
V MISTROVSKÉM A LEGENDÁRNÍM 
OTEVŘENÉM SVĚTĚ

Ponořte se do epického temného fantasy vesmíru za-
saženého úpadkem a kletbou a obživte znovu kritiky 
uznávanou hru, která sama udává žánr a vše to začala. 
Je úžasně remasterovaná, takže se do Lordranu vrátíte 
k úchvatným detailům.
Dark Souls™: Remastered obsahuje hlavní hru a DLC 
Artorias of the Abyss.

KDYKOLIV, KDEKOLIV S NINTENDO SWITCH. 
Teď můžete zažít ty nejtemnější dungeony Lordranu a 
čelit všem jeho hrůzám kdekoliv se vám zachce.

Držitel více než 200 Game Of the year ocenění, The Elder 
Scrolls V: Skyrim, epická fantasy hra od Bethesda Game 
Studios®, přichází na Nintendo Switch. Legendární dob-
rodružství v otevřeném světě, kde můžete být kdokoliv a 
dělat cokoliv, teď můžete hrát kdekoliv - doma, na televizi 
nebo na cestách. Elder Scrolls V: Skyrim na Nintendo 
Switch obsahuje úplně nové funkce jako pohybové ovlá-
dání soubojů a otevírání zámků, nové outfi  ty a vybavení 
z The Legend of Zelda série a podporu amiibo (prodává-
no zvlášť).

Dark Souls™: Remastered
• Žánr: Akční, RPG                   • Vydavatel: BANDAI NAMCO Entertainment   
• Datum vydání: 19.10.2018 

The Elder Scrolls V: Skyrim®

• Žánr: Akční, RPG                    • Vydavatel: Bethesda Softworks      
• Datum vydání: Již v prodeji 

Online*: Až 6 hráčů
Dark Souls™: Remastered & ©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc. Published by BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
LICENSED BY NINTENDO. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

©2017 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. The Elder Scrolls, Skyrim, Bethesda Game Studios and related logos are registered trademarks or trade-
marks of ZeniMax Media Inc. in the US and/or other countries. Nintendo properties are trademarks of Nintendo. All Rights Reserved.

* Vyžaduje připojení k internetu během hraní online, registraci a propojení s Nintendo účtem, přijetí podmínek jeho užívání a pravidel ochrany soukromí. Některé online služby nemusí být dostupné ve všech zemích. Online hraní vyžaduje placené online předplatné. Od září 2018 budou některé online služby vyžadovat placené členství. Dostupnost 
placených online služeb může být omezená lokalitou.
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Online*: 4-12 hráčů
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©2016 id Software LLC, a ZeniMax Media company. DOOM, id, id Software, id Tech and related logos are registered trademarks or trademarks of id Software LLC in 
the U.S. and/or other countries. Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. 
and/or other countries. All Rights Reserved.

© 2018 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. Developed in association with MachineGames. Wolfenstein and related logos are registered trademarks or trademarks of
id Software LLC in the U.S. and/or other countries. MachineGames, Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax 
Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.

BOJUJTE JAKO V PEKLE
Poražte hordy neúprosných démonů kdykoliv a kdekoliv 
s hrou DOOM, brutální zábavnou fi rst-person střílečkou 
pro konzoli Nintendo Switch, co má spád. Probojujte se 
intenzivní single-player kampaní a nebo rozdrťte své 
přátele online* v několika multiplayer módech. 
Byli jste vybráni k jedinému úkolu, jakožto samotářský 
DOOM mariňák - zabránit divokým a mocným démonům 
před zaplavením výzkumné stanice společnosti Union 
Aerospace Corporation na Mars. Využívejte ničících 
zbraní a rychlým plynulým zásahem vyhlaďte nesčetný 
počet démonů.

Wolfenstein II: The new Colossus
• Žánr: Akční, First-Person Shooter       
• Vydavatel: Bethesda Game Studios®        • Datum vydání: Již v prodeji

DOOM
• Žánr: Akční, First-Person Shooter       
• Vydavatel: Bethesda®                      • Datum vydání: Již v prodeji

BOJUJTE PROTI REŽIMU KDEKOLIV
Ve hře Wolfenstein II:The New Colossuss pro Nintendo 
Switch můžete začít druhou americkou revoluci kdykoliv a 
kdekoliv.
Bojujte na post-nukleárním Manhattanu, v okupovaném 
Roswellu, v Novém Mexiku a na obklíčených řekách a 
bulvárech New Orleans. Osvoboďte americký lid od naci-
stického režimu.
Připoutejte se na vyspělou, odvážnou a válečnou výpravu, 
kde budete čelit válečné mašinérii přímo na americké 
půdě. Chraňte svou rodinu a přátele v roli BJ Blazkowicze, 
tvořte nové spojenectví a postavte se démonům vaší minu-
losti, zatímco shromažďujete odboj k překonání okupace 
totalitním režimem.

* Vyžaduje připojení k internetu během hraní online, registraci a propojení s Nintendo účtem, přijetí podmínek jeho užívání a pravidel ochrany soukromí. Některé online služby nemusí být dostupné ve všech zemích. Online hraní vyžaduje placené online předplatné. Od září 2018 budou některé online služby vyžadovat placené členství. Dostupnost 
placených online služeb může být omezená lokalitou.
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© Nintendo © KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved. The KT logo is a registered trademark of KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD.

BAYONETTA 2 PŘICHÁZÍ 
NA NINTENDO SWITCH! 
V tomto fenomenálním sequelu ke kritiky uznávané 
akční hře Bayonetta budou hráči netrpělivě 
poposedávat od začátku až do konce. Tato hra nikdy 
neubírá na akci a teď přichází i na Nintendo Switch se 
všemi svými úžasnými cutscénami a neuvěřitelnými 
souboji. 

Hyrule Warriors: Defi nitive Edition
• Žánr: Akční, Adventura        • Vydavatel: Nintendo       • Datum vydání: Již v prodeji

Bayonetta 2
• Žánr: Akční       • Vydavatel: Nintendo       • Datum vydání: Již v prodeji

Kompatibilní herní módy
1–2
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1–2 1–2

PŘEDSTAVUJEME ULTIMÁTNÍ 
ALL-INCLUSIVE VERZI HYRULE 
WARRIORS!
Vydejte se do bitvy s největšími hrdiny království Hyrule ve 
hře Hyrule Warriors: Defi nitive Edition pro konzoli Nintendo 
Switch. Poražte celé legie nepřátel pomocí silných tahů ve 
stylu Dynasty Warriors a podrobte si bojiště v roli jedné z 
oblíbených postav ze sérií The Legend of Zelda.
Tato fascinující akční hra obsahuje každou mapu a misi + 
všech 29 hratelných postav z verzí hry pro konzole Wii U a 
Nintendo 3DS, společně s prémiovým stáhnutelným 
obsahem. Najdete také nové outfi ty pro Linka a Zeldu z 
The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Online*: 2 hráči
* Vyžaduje připojení k internetu během hraní online, registraci a propojení s Nintendo účtem, přijetí podmínek jeho užívání a pravidel ochrany soukromí. Některé 
online služby nemusí být dostupné ve všech zemích. Online hraní vyžaduje placené online předplatné. Od září 2018 budou některé online služby vyžadovat 
placené členství. Dostupnost placených online služeb může být omezená lokalitou.
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Sushi Striker: The Way of Sushido
• Žánr: Akční, Puzzle        • Vydavatel: Nintendo       • Datum vydání: Již v prodeji

Snipperclips Plus – Cut it out, together!
• Žánr: Akční, Logické     • Vydavatel: Nintendo     • Datum vydání: Již v prodeji

Fire Emblem Warriors
• Žánr: Akční         • Vydavatel: Nintendo         • Datum vydání: Již v prodeji

Online*: Až 2 hráči     Lokálně: Až 2 hráči

**Multiplayer mód vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače se prodávají zvlášť.

Lokálně: Až 2 hráči

KOMUNIKUJTE, SPOLUPRACUJTE A VYUŽIJTE SVOU 
PŘEDSTAVIVOST PŘI ŘEŠENÍ TVAROVÝCH HÁDANEK

JÍDLEM K VÍTĚZSTVÍ!

HRDINOVÉ Z CELÉHO FIRE EMBLEM 
VESMÍRU, SPOJTE SE!

V tomto novém druhu akční logické hry budete řešit hádanky za pomoci vystři-
hování papírových postav do nových tvarů. Není tu žádné jasně dané řešení 
jednotlivých hádanek, a dokud to tedy bude fungovat, můžete udělat cokoliv! 

Vyhrajte ultimátní jídelní bitvu ve hře Sushi Striker: The Way of 
Sushido na Nintendo Switch! V této rychlé akční puzzle hře spoju-
jete barevné talíře a druhy sushi k přípravě silných útoků proti 
nepřátelům.

Střetněte se s legiemi vojáků a divokými příšerami, hrajte za postavy 
Marth, Xander, Corrin a ostatní Fire Emblem hrdiny, používající přeh-
naně silné chvaty ve stylu Dynasty Warriors. Převezměte přímé velení 
nad známými a originálními postavami Fire Emblemu, zaúkolujte je 
strategickými pokyny uprostřed bitvy, spárujte hrdiny, abyste rozpouta-
li jejich jedinečné chvaty a další.

© 2018 Nintendo Co-Developed by indieszero Co.,Ltd.

© 2017 Nintendo

© Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS © KOEI TECMO GAMES CO., LTD

eji

* Vyžaduje připojení k internetu během hraní online, registraci a propojení s Nintendo účtem, přijetí podmínek jeho užívání a pravidel ochrany soukromí. Některé online služby nemusí být dostupné ve všech zemích. Online hraní vyžaduje placené online předplatné. Od září 2018 budou některé online služby vyžadovat placené členství. Dostupnost placených 
online služeb může být omezená lokalitou.
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Pokkén Tournament DX
• Žánr: Bojovka        • Vydavatel: Nintendo        • Datum vydání: Již v prodeji

The World Ends With You -Final Remix-
• Žánr: Akční, RPG        • Vydavatel: Nintendo       • Datum vydání: 12.10.2018

SNK HEROINES Tag Team Frenzy
• Žánry: Společenská, Bojovka 
• Vydavatel: NIS America, Inc        • Datum vydání: Již v prodeji

Online*: Až 2 hráči     Lokálně: Až 2 hráči

Lokálně: Až 2 hráči

Online*: Až 4 hráči     Lokálně: Až 4 hráči

©2017 Pokémon. ©1995–2017 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. ©2017 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

© 2008,2012,2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

JE TO ZÁVOD S ČASEM A HODINY UBÝVAJÍ.

BOJUJTE KDYKOLIV, KDEKOLIV

NEJODOLNĚJŠÍ HRDINKY SNK SE 
STŘETNOU V ZCELA NOVÉ 2V2 PÁRTY 
BOJOVÉ HŘE!

Naskočte do každé rytmické bitvy pomocí tradičního dotykového 
ovládání nebo Joy-Con ovladačů pro nový styl boje! Tato akční 
RPG hra bude obsahovat také nový scénář, který proniká přímo k 
srdci příběhu.

Vemte si bitvu kamkoliv s sebou a vyzývejte oponenty s Pokkén 
Tournament DX, intenzivní 1v1 bojovou hrou na Nintendo Switch! Zcela 
ovládněte jednoho z přes 20 Pokémon bojovníků k poražení ostatních 
Pokémonů v arénách. Tohle je vaše šance stát se šampionem Ferrum 
ligy pomocí všech nových módů a způsobů, jak bojovat s přáteli!

Oblíbené hrdinky z titulů SNK se sejdou na 2v2 tag-team akci v 
SNK HEROINES Tag Team Frenzy pro Nintendo Switch!

PROVISIONAL

* Vyžaduje připojení k internetu během hraní online, registraci a propojení s Nintendo účtem, přijetí podmínek jeho užívání a pravidel ochrany soukromí. Některé online služby nemusí být dostupné ve všech zemích. Online hraní vyžaduje placené online předplatné. 
Od září 2018 budou některé online služby vyžadovat placené členství. Dostupnost placených online služeb může být omezená lokalitou.

** Multiplayer mód vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro 
každého hráče. Dodatečné ovladače se prodávají zvlášť.



A mnoho 
dalších!

...a další!

Odemkněte speciální obsah na:

Přiložením amiibo (prodávané samostatně) 
na NFC dotykový bod ovladače Joy-Con (R) 
můžete číst a zapisovat data na amiibo.

amiibo
funkcionalita
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Vstupte do Nintendo eShopu na svém Nintendo Switch a objevíte 
svět her a demo zdarma* k okamžitému stáhnutí. Od inovativních ne-
závislých her, až po nejnovější herní trháky, Nintendo eShop nabízí ši-
roký výběr her k vašemu potěšení.

Nově: Platby pomocí služby PayPal
PayPal je odteď k dispozici jako rychlý a výhodný způsob platby v Nintendo eShopu na Nintendo Switch**. 
Přes PayPal teď můžete učinit nákupy debetní kartou nebo pomocí vašeho bankovního účtu. Samozřejmě 
můžete stále platit kreditní kartou nebo používat Nintendo eShop předplacené karty. 

*Vyžaduje připojení k internetu během hraní online, registraci a propojení s Nintendo účtem, přijetí podmínek jeho užívání a pravidel ochrany soukromí.                     
**Vyžaduje PayPal účet a užíváním souhlasíte s jeho podmínkami. Pouze pro starší 18 let.

Vyzkoušejte si některé hry zdarma
Vyzkoušejte si nějaké hry zdarma*, předtím, než zakoupíte jejich plnou verzi přes 
Nintendo eShop.

Kirby Star Allies

Puyo Puyo™ 
Tetris® 

Dragon Quest 
Builders

Snipperclips – 
Cut it out, 
together!

Captain Toad: 
Treasure Tracker

PixelJunk 
Monsters 2

OCTOPATH 
TRAVELER 

Prologue Demo

Sushi Striker: 
The Way of Sushido

Rayman Legends: 
Defi nitive Edition 

A
SPOUSTA 
DALŠÍCH!



FREE-TO-START HRY
Free-to-start tituly jsou k dispozici ke stažení z Nintendo eShopu zdarma*! Tyto tituly obsahují in-app nákupy a mohou během hraní 
vyžadovat připojení k internetu. 

Pokémon Quest
• Žánr: Akční, RPG     • Vydavatel: Nintendo     • Počet hráčů: 1     • Datum vydání: Již v prodeji    

Fallout Shelter
• Žánr: Simulace    • Vydavatel: Bethesda Softworks    • Počet hráčů: 1    • Datum vydání: Již v prodeji    

Pinball FX3
• Žánr: Arkáda, Simulace     • Vydavatel: Zen Studios     • Počet hráčů: 1-4     • Datum vydání: Již v prodeji     

Pokémon Quest, akční nespoutaná RPG hra od vývojové společnosti mnoha 
z vašich oblíbených Pokémon her GAME FREAK inc., se odehrává na 
Tumblecube Island.
Krajina a obyvatelé Tumblecube Island mají krychlovitý vzhled, který dělá z 
tohoto dobrodružství zcela nový originál. Nedá se popřít, že 
krychlovité verze Pokémonů objevených v oblasti Kanto jsou 
prostě roztomilé! 

Fallout Shelter vám dává možnost starat se o podzemní kryt (Vault) od Vault-Tecu. Postavte perfektní kryt, udržujte všechny šťastné a 
chraňte je před nebezpečím Wastelandu.
Vytvořte světlé zítřky…. Pod zemí! Vybírejte z různých moderních místnosti a vytvořte z výkopu 2000 stop pod zemí obrázek perfektního 
života v krytu. 

Pinball FX3 je největší pinball hrou, která se soustředí na komunitu, jaká tu kdy byla. Multiplayer zápasy, 
uživatelské turnaje a hraní v lize vytváří nekonečné možnosti pro soutěžení v pinballu.
Pinball FX3 je tou nejvíce vzrušující pinball hrou s tabulkami inspirovanými těmi největšími 
značkami v branži včetně Aliens™, Family Guy, TellTale's The Walking Dead, Portal® a dalších! 

© 2018 Pokémon. © 1995 – 2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

© 2016-2018 BETHESDA SOFTWORKS LLC, A ZENIMAX MEDIA COMPANY. BETHESDA, BETHESDA SOFTWORKS, BETHESDA GAME STU-
DIOS, ZENIMAX, VAULT-TEC AND RELATED LOGOS ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF ZENIMAX MEDIA INC. IN THE 

U.S. AND/OR OTHER COUNTRIES. FALLOUT, FALLOUT SHELTER, VAULT BOY AND RELATED LOGOS ARE TRADEMARKS OR 
REGISTERED TRADEMARKS OF BETHESDA SOFTWORKS LLC IN THE U.S. AND/OR OTHER COUNTRIES. ALL RIGHTS RESERVED.

© 2017 Zen Studios Ltd. All rights reserved.
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Fallout Shelter vám dává možnost starat

Pinball FX3 je nejnejvětvětšíší pinpinbalballl hrou, která sá e ssooustřtředí na ko

*Buďte si vědomi, že hry na této stránce obsahují transakce ve hře a mohou vyžadovat aktivní internetové připojení během hraní. 



Už jste zachránili svět před 
bossem jménem Ever Peckish. 
Teď je tu nová hrozba a je na 
čase se vrátit do kuchyně a 
čelit hladu “The Unbread”!

OVERCOOKED! 2
Počet hráčů: 1–4         Datum vydání: Již v prodeji

Overcooked 2. Developed by Team17 Digital Ltd and Ghost Town Games Ltd © 2018. Published by Team17 Digital Ltd. Team17 is a trademarks or registered trademarks of Team17 Digital Limited. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. • Killer Queen Black © 2018, Liquid Bit, LLC • Stardew Valley © ConcernedApe LLC 2017. All rights reserved. • Golf Story © 
2017 Sidebar Games • Hyper Light Drifter © 2018 Abylight Studios SA licensed by Heart Machine, LLC. All rights reserved. • Steam World Dig 2 SteamWorld Dig 2 © 2017 Image & Form International AB. "SteamWorld"  is a registered trademark of Image & Form. All rights reserved. • Human: Fall Flat ™ & © No Brakes Games. Licensed by Curve Digital Publishing Limited. • Hollow Knight © 2018 Team 
Cherry

SteamWorld Dig je zpět! Tento-
krát kopejte hlouběji, získejte 
bohatství a potkejte se tváří 
v tvář s těmi nejrůznějšími pří-
zraky v tomto podzemním dob-
rodružství ovlivněném stylem 
hry Metroidvania.

STEAMWORLD DIG 2
Počet hráčů: 1         Datum vydání: Již v prodeji

Golf Story kombinuje nadšení 
pro golf s vážným příběhem, 
který se odehrává na 8 různých 
místech.

GOLF STORY
Počet hráčů: 1–2         Datum vydání: Již v prodeji

Zdědili jste dědečkovu starou 
farmu ve Stardew Valley! 
Zvládnete se živit zeměděl-
stvím a přeměnit přerostlá 
pole v prosperující domov?

STARDEW VALLEY
Počet hráčů: 1         Datum vydání: Již v prodeji

Ponořte se do temnoty a 
překonejte hlubiny zapome-
nutého království v Hollow 
Knight, atmosférické a 
náročné 2D akční adventuře 
pro Nintendo Switch.

HOLLOW KNIGHT
Počet hráčů: 1     Datum vydání: Již v prodeji

V této akční plošinovce objevíte 
rozlehlý neustále měnící se zá-
mek… Teda pokud se dostanete 
přes jeho hlídače v 2D soulslite boji. Žádné checkpointy. Bojuje-
te, selžete, poučíte se a znovu.

DEAD CELLS
Počet hráčů: 1         Datum vydání: 2018

Intenzivní multiplayer akční/
strategická plošinovka až pro 8 
hráčů. Létejte sami nebo až se 
třemi přáteli a závoďte ve spl-
nění jednoho ze tří možných 
vítězství.

KILLER QUEEN BLACK
Počet hráčů: 1–8         Datum vydání: 2018

Bob je jen normální člověk bez 
jakýchkoliv superschopností, 
ale se správným nářadím toho 
zvládne hodně. A pokud ho po-
užije špatně, tak třeba zvládne 
ještě víc!

HUMAN: FALL FLAT
Počet hráčů: 1–2         Datum vydání: Již v prodeji

Objevte krásný rozlehlý, ale 
zničený svět napěchovaný ne-
bezpečím a ztracenými techno-
logiemi. Hyper Light Drifter je 
akční dobrodružná RPG v živlu 16-bitové klasiky se zmodernizo-
vanou mechanikou a designem na mnohem vyšší úrovni.

HYPER LIGHT DRIFTER
Počet hráčů: 1–2         Datum vydání: 2018



ARCADE ARCHIVES: VS. 
SUPER MARIO BROS. je 
akční hra vydaná v roce 
1986 společností Nintendo. 
Mario a Luigi se musí vydat 
na dlouhé dobrodružství, 
aby zachránili Peach.

ARCADE ARCHIVES VS. SUPER MARIO BROS.
Počet hráčů: 1–2         Datum vydání: Již v prodeji

Arcade Archives: Vs. Super Mario Bros. © 1986 Nintendo Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co. • Moonlighter © 2018 11 bit studios S.A., 11 bit studios™ and respective logos are trademarks of 11 bit studios S.A. All rights reserved. Digital Sun™, Moonlighter™ and respective logos are trademarks of Wildframe Media. All rights reserved. • Celeste 2016-2018 Matt Makes Games Inc. • Okami™ HD  
©CAPCOM CO., LTD. 2006, 2017 ALL RIGHTS RESERVED. • Enter the Gungeon © 2017 Dodge Roll. All Rights Reserved. • Runner3 © 2018 Choice Provisions • Mega Man 11 ©CAPCOM CO., LTD. • Bomb Chicken © Nitrome Ltd 2018 • Fe © 2017 Zoink AB. Fe and the Fe logo are all trademarks held by Zoink AB.

Mega Man je zpátky a je sil-
nější než kdy dříve! Využívejte 
zcela nového Double Gear sys-
tému k poražení bossů a kra-
dení jejich schopností.

MEGA MAN 11
Počet hráčů: 1         Datum vydání: Již v prodeji

Ōkami Amaterasu byla znovu 
přivedena k životu na záchranu 
země před strašlivou kletbou, a 
to s pomocí kočovného umělce 
Issuna.

ŌKAMI™ HD 
Počet hráčů: 1         Datum vydání: Již v prodeji

Pomožte Madeline překonat 
své vnitřní démony na cestě 
na vrchol Celeste Mountain v 
této náročné plošinovce od 
tvůrců multiplayer klasiky 
TowerFall.

CELESTE
Počet hráčů: 1         Datum vydání: Již v prodeji

Utíkejte, šplhejte a proklo-
uzněte temným nordickým le-
sem. Prozkoumejte jeho život 
a dýchací ekosystém plný ta-
jemství a tajemných stvoření.

FE
Počet hráčů: 1         Datum vydání: Již v prodeji

Rytmický a hudební styl hraní z 
BIT.TRIP RUNNER a Runner 2 je 
zpět a je lepší než kdy dřív! 
Timbletot je odhodlaný zbavit celý 
vesmír lásky a štěstí.

RUNNER3
Počet hráčů: 1        Datum vydání: Již v prodeji

Moonlighter je akční roguelite 
RPG, která ukazují obě strany 
mince - každodenní rutinu Willa, 
dobrodružného vedoucího pro-
dejny, který tajně sní o tom, že 
se stane hrdinou.

MOONLIGHTER
Počet hráčů: 1         Datum vydání: Již v prodeji

Po podivné nehodě se ze zdán-
livě obyčejného kuřete stane hr-
dina z volného chovu, co umí 
vytvářet bomby. Prozkoumejte 
různorodou mechaniku po-
kládání bomb v této výbušné 
průzkumné plošinovce.

BOMB CHICKEN
Počet hráčů: 1         Datum vydání: Již v prodeji

Enter the Gungeon je bullet hell 
dungeon crawler hra sledující partu 
vyvrhelů, kteří se střílením, loupením, 
vyhýbáním se a obracením stolů, chtějí dostat k osobnímu 
naplnění. Ultimátním pokladem legendárního Gungeonu je totiž 
zbraň, která dokáže zabít minulost.

ENTER THE GUNGEON
Počet hráčů: 1–2         Datum vydání: Již v prodeji



Vylepšete si svůj 
herní zážitek!

Nintendo Switch Online je dostupné multifunkční pla-
cené členství, které uživatelům umožňuje využívat ko-
operativního a kompetitivního online hraní, Save Data 
Cloud zálohování pro kompetitivní hry a rozrůstající se 

knihovny NES her a mnoho dalšího. 



Exkluzivní nabídky 
pro členy

Nintendo 
 Entertainment System™ 
Nintendo Switch Online

Save Data Cloud Smartphone aplikaceOnline hraní

Možnosti členství

Všechny ceny zahrnují příslušnou spotřební daň.

Individuální 
členství

Rodinné 
členství

99 Kčna zkoušku 
zdarma

875 Kč

199 Kč 499 Kč1 měsíc
(30 dní)

1 týden
(7 dní)

12 měsíců
(365 dní)

3 měsíce
(90 dní)

12 měsíců
(365 dní)

Pokud si vytvoříte rodinnou skupinu, může vaše Nintendo 
Switch Online členství využívat až 8 členů pod jedním 
rodinným členstvím!

Využívejte nabídek, které 
jsou k dispozici pouze pro 

členy

Zahrajte si něco z knihovny 
klasických her s přidanými 

online módy

Zálohujte si svá data na 
Cloudu 

Spojte se se svými přáteli 
pomocí speciální aplikace na 
vašem telefonu nebo tabletu

Zapojte se do kooperati-
vních a kompetitivních her 

online



Pro rodiče není vždy snadné uhlídat čas, který vaše dítě stráví s herním zařízením. Zdarma dostupnou Nintendo Switch 
Parental Controls aplikaci pro chytrá zařízení můžete snadno propojit s Nintendo Switch konzolí abyste mohli bez 
námahy sledovat co a jak vaše dítě hraje.
Je vyžadován Nintendo účet pro rodiče nebo opatrovníka staršího 18 let. Podívejte se na ofi ciální Nintendo stránku pro více detailů.

Monitorujte herní čas 
vašeho dítěte

Pokud si nastavíte dohodnutý čas 
hraní v vaším dítětem, tak ho budík 
upozorní, že je čas končit bez 
ohledu na to, jak moc se do hry 
ponoří.

Monitorujte 
co vaše dítě hraje

Sledujte jasné přehledy ukazující, 
jaké hry vaše dítě hrálo a jak 
dlouho. Krom denního přehledu si 
pak můžete nastavit také zasílání 
měsíčních reportů.

Omezte snadno některé funkce na základě věku 
vašeho dítěte. Je taktéž možné nastavit omezení 
pro jednotlivé funkce samostatně.

Omezit je možné následující:

• Přístup ke hrám na základě doporučeného věku
• Posílání snímků obrazovky na sociální média
• Komunikaci s ostatními hráči skrze posílání zpráv 
 nebo obrázků
• Nakupování produktů a služeb skrze Nintendo eShop je možné 
 omezit skrze nastavení vašeho Nintendo Accountu

Nehraje moje 
dítě příliš?

Jaké hry moje dítě 
vlastně hraje?

Je moje dítě při hraní her 
v bezpečí?

Podpořte hraní vašeho dítěte aby se mohlo bavit a být v bezpečí

ch 

Pokud nevlastníte chytré zařízení, můžete některá omezení nastavit přímo na konzoli Nintendo Switch. *Aplikace Nintendo Switch Parental Controls neobsahuje nastavení omezení pro služby 
Nintendo Switch Online. Nastavení omezení služeb Nintendo Switch Online lze nastavit 
pouze v aplikaci na chytrých mobilních zařízeních.



Obsah balení

Nintendo Switch
Neon blue Joy-Con (L) / Neon red Joy-Con (R)

Nintendo Switch
Šedý Joy-Con (L) / (R)

Konzole 
Nintendo Switch

Joy-Con (L) / (R)

Barva ovladačů Joy-Con záleží na vybraném balení konzole.

nebo

Dokovací stanice 
Nintendo Switch

Nintendo Switch 
AC adaptér

Joy-Con grip Joy-Con strap 
(šedý)

HDMI kabel

Bezpečnostní 
příručka



Příslušenství

 Joy-Con charging grip
Připojte Joy-Con (L) a Joy-Con (R) 
do tohoto nabíjecího držáku a použijte je 
jako tradiční ovladač. Narozdíl od Joy-Con 
gripu, který je součástí balení konzole 
Nintendo Switch, umí tento držák 
ovladače Joy-Con nabíjet během hraní, 
takže už se nebudete muset nikdy obávat 
toho, že vám dojde šťáva.

 Nintendo Switch Pro Controller
Bezdrátový ovladač s profi lem tradičního ovladače je 
komfortní a ideální pro delší hraní v TV a tabletop 
módech.

Vnitřní baterie: Lithium-iontová baterie [CTR-003]
Výdrž baterie: Přibližně 40 hodin. (Jedná se o odhad. 
Výsledný čas se může lišit na základě podmínek 
užívání.)
Čas nabíjení: Přibližně 6 hodin
(Používá AC adaptér nebo přibalený USB nabíjecí kabel)

 Nintendo Switch Carrying Case & Screen Protector
Balení obsahuje pouzdro pro vaše Nintendo Switch a fólii proti po-
škození displeje konzole. Také obsahuje dobře organizovanou kap-
sičku pro uložení až pěti Nintendo Switch herních karet včetně 
dvou Joy-Con poutek. Samotné pouzdro může být také použito jako 
stojánek.

Obsahuje také: USB nabíjecí kabel

Obsahuje také: USB nabíjecí kabel

Xenoblade 
Chronicles 2 Edition

Splatoon 2 
Edition

Splatoon 2 Edition

Super 
Mario 

Odyssey 
Edition

 Pár ovladačů Joy-Con
Jeden Joy-Con (L) a jeden 
Joy-Con (R) jsou součástí 
balení konzole

Toto balení obsahuje Joy-Con 
(L), Joy-Con (R) a dvojici
Joy-Con strapů v šedé barvě

Neon red Joy-Con (L) / 
Neon blue Joy-Con (R)

Grey Joy-Con (L) / (R) Neon yellow Joy-Con (L) / (R) Neon green Joy-Con (L) / 
Neon pink Joy-Con (R)



Přehled konzole

Rozměry
101 mm x 173 mm x 13,0 mm
(102 mm x 239 mm x 13,9 mm s připojenými Joy-Cony)
Poznámka: 28,4 mm v případě tloušťky od vršku analogových páček 
po výstupy ZL/ZR tlačítek.

Váha 297 g (398 g s připojenými Joy-Cony)

Obrazovka kapacitní dotykový displej
6.2 palce LCD / 1280 x 720 rozlišení

CPU/GPU NVIDIA upravený procesor Tegra

Paměť
konzole

32 GB
Poznámka: část této interní paměti je vyhrazena pro systém.

Komunikační 
funkce

Bezdrátová LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compliant) / Bluetooth 4.1
V TV módu, je taktéž možné používat kabelové LAN připojení za pomoci 
komerčně dostupného kabelového LAN adaptéru.

Video výstup
Maximální rozlišení: 1920x1080, 60 fps
Poznámka: V TV módu používá HDMI kabel. V tabletop a handheld 
módech je maximální rozlišení 1280x720, které se shoduje s rozlišením 
obrazovky.

Audio výstup Podporuje lineární PCM 5.1ch
Poznámka: V TV módu používá HDMI kabel. 

Reproduktory Stereo

Tlačítka Tlačítko POWER / nastavení hlasitosti

USB terminál USB terminál typu C
Používán pro nabíjení a pro připojení dokovací stanice Nintendo Switch.

Jack pro 
sluchátka 
a mikrofon

Stereo výstup

Slot na game 
kartu

Exkluzivně pro Nintendo Switch game karty

Slot na microSD 
kartu

Kompatibilní s microSD, microSDHC a microSDXC paměťovými kartami
Poznámka: Pro možnost používat microSDXC paměťové karty je vyžadován update přes 
internet.

Senzory Akcelerometr / gyroskop / světelný senzor

Operační 
prostředí

Teplota: 5 - 35°C / Vlhkost: 20 - 80%

Vnitřní baterie
Lithium-iontová baterie / kapacita baterie 4310mAh 
Poznámka: Vnitřní baterie nemůže být odstraněna. Pokud bude potřeba baterii vyměnit, 
je v plánu nabídka placené výměny skrze zákaznickou podporu společnosti Nintendo.

Výdrž baterie
Baterie může vydržet déle jak 6 hodin, ale tato doba je přímo závislá na podmínkách užívání 
a daném softwaru. Například při hraní hry The Legend of Zelda: Breath of the Wild mohou 
hráči na jedno nabití hrát přibližně 3 hodiny.

Čas nabíjení Přibližně 3 hodiny
Poznámka: Jedná se o čas nezbytný k nabití konzole v režimu spánku.

The terms HDMI and HDMI High-Defi nition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered 
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of the USB Implementers Forum.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks 
by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



• Některé obrázky pochází z her, které jsou stále ve vývoji
• Detaily a specifi kace produktů v tomto katalogu se mohou měnit
© 2018 Nintendo

Sledujte ofi ciální webové stránky distributora pro nejnovější informace
www.mojenintendo.cz/switch a www.nintendo.sk/switch


