Informacje o produkcie
Utworzono 21-01-2018

Gran Turismo Sport (PS4) PO POLSKU

Cena : 149,00 zł
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Gran Turismo Sport to pierwsza gra z kultowej wyścigowej serii Gran Turismo, która powstała z myślą o
konsoli PlayStation 4. Mimo faktu, że omawiany tytuł ukazał się prawie cztery lata po Gran Turismo 6,
nie jest to pełnoprawna siódma odsłona cyklu – jednak nie jest to również tylko mały przedsmak
siódemki, taki jak np. Gran Turismo 5 Prologue. Tak jak każda dotychczasowa gra z serii, Gran Turismo
Sport jest dziełem japońskiego studia Polyphony Digital, które stanowi własność firmy Sony Computer
Entertainment. Mechanika Ogólny zarys rozgrywki w Gran Turismo Sport jest trochę inny niż w
poprzednich odsłonach cyklu. Główną osią zabawy są wyścigi sieciowe, a kariera dla samotnego gracza
opiera się na lekcjach zachowania na torze i doskonalenia technik pokonywania tras. Do dyspozycji
mamy zarówno samochody fabryczne, jak i bolidy wyścigowe czy modele koncepcyjne, którymi możemy
jeździć na wielu autentycznych torach oraz fikcyjnych trasach w różnych zakątkach świata. W Gran
Turismo Sport bardziej uwypuklone niż dotychczas zostały tytułowe sporty motorowe. Studio Polyphony
Digital podjęło współpracę z organizacją FIA (Federation Internationale de l’Automobile), by pozwolić
graczom toczyć sieciowe zmagania oraz walczyć o tak samo prestiżowe tytuły i puchary, jak czynią to
prawdziwi kierowcy wyścigowi na torach. Rywalizacja odbywa się na dwóch płaszczyznach –
użytkownicy reprezentują swoje kraje lub ulubionych producentów samochodów. W parze z
autentycznymi sportowymi doznaniami poszło zwiększenie realizmu modelu jazdy, ale deweloper
dołożył starań, by Gran Turismo Sport było tak samo przystępne dla graczy jak poprzednie odsłony serii.
Kwestie techniczne Z racji wspomnianego we wstępie opracowania omawianej produkcji z myślą o
konsoli PlayStation 4, Gran Turismo Sport oferuje zauważalnie lepszą oprawę wizualną niż poprzednie
gry z serii. Warto też wspomnieć, że tytuł ten obsługuje gogle wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR.
Źródło: http://www.gry-online.pl/S016.asp?ID=29586
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