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Super smash bros. switch

Com novos conteúdos adicionais para Super Smash Bros. Ultimate você pode adicionar lutadores, cenários e música ao seu jogo! Você está olhando para Super Smash Bros. Os lutadores finais acontecem? Você está olhando para Super Smash Bros. Os lutadores finais passam vol. 2? Nota: Os lutadores incluídos na passagem dos
lutadores não estão incluídos no Pass Vol. 2 fighters e Fighters Pass Vol. 2 não estão incluídos no Passe de Caça. O primeiro Fighter Pass inclui Challenger Packs 1 - 5, enquanto os caças passam o voo 2 inclui Challenger Packs 6 - 11. Lutadores adicionais disponíveis para baixar Challenger Pack 3: Banjo &amp;& Kazooie Challenger
Pack 4: Terry Bogard Challenger Pack 5: Byleth Agora você tem a oportunidade de comprar ainda mais vestidos para Mii Fighters, incluindo um sans de UNDERTALE, Cuphead, Bomberman, Travis de No More Heroes, um chapéu de dragão QUEST e personagens persona! Descubra os fatos para os Mii Fighters disponíveis para
baixar SUPER SMASH BLOG Novos personagens e palcos se juntam a toda a lista de legados! Os ícones do jogo colidem com o deck final que pode ser jogado a qualquer hora, em qualquer lugar! Crush rivaliza fora do palco quando os novos personagens Simon Belmont e King K. Rool se juntam a Inkling, Ridley e todos os lutadores
em Super Smash Bros.Desfrute de velocidade e combate aprimorados em novas fases baseadas na série Castlevania, Super Mario Odyssey e muito mais! Está tendo problemas para escolher um palco? Em seguida, selecione a opção Stage Morph para converter um estágio para outro enquanto luta – uma série primeiro! Além disso,
os novos samus escuros, richter belmont e lutadores de cromo eco se juntam à batalha. Se você está jogando localmente ou online, você saboreia o combate mais rápido, novos ataques e novas opções defensivas como um escudo perfeito. Existem mais de 900 composições musicais diferentes e entre em contato com um amigo,
mantenha um jogador para 4 jogadores de graça, jogue em batalhas para 8 jogadores e muito mais! Mundos de jogos lendários e lutadores colidem no confronto final - uma nova entrada na série Super Smash Bros. para o sistema Nintendo Switch! Novos lutadores, como Inkling da série Splatoon e Ridley da série Metroid, fazem sua
estreia no Steamin Super Smash Bros. ao lado de todos os lutadores do Super Smash Bros. na série! Lutas mais rápidas, novos elementos, novos ataques, novas opções defensivas e muito mais manterão a batalha assistindo se você estiver em casa ou em movimento. • Simplesmente imagens ilustrativas Novos personagens e
cenários se juntam ao elenco completo! Personagens icônicos se enfrentam na luta final, que você poderá jogar a qualquer hora, em qualquer lugar! Derrote seus rivais com os novos personagens Simon Belmont e King K. Rool, que se juntam a Inkling, Ridley e todos os outros lutadores da história da série Super Smash Bros. super
mario odyssey série e muito mais! Não há qual cenário escolher? Em seguida, selecione a opção Stage Morph para transformar um cenário em outro durante a luta: uma novidade na série! Além disso, os clones dark samus, Richter Belmont e Chrom se juntam à batalha. Jogando no modo local ou online, desfrute de combates mais
rápidos, novos ataques e novas opções de defesa, como um escudo perfeito. Trate-se de mais de 900 composições de músicas, lute com um amigo no modo 1-on-1, promova jogos de quatro jogadores, aumente a diversão em batalhas com até oito jogadores e muito mais! Detone seus controles de console GameCube – competições
lendárias o esperam – ou jogue a qualquer hora, em qualquer lugar! Modos de jogo compatíveis: Número de jogadores (online) Inglês (Estados Unidos), Francês (Canadá), Espanhol (América Latina), japonês, italiano, alemão, russo, holandês, chinês número de jogadores (comunicação sem fio local) Nintendo Switch Pro Controller Não
recomendado há menos de dez anos ESRB Interactive Elements Compras no jogo, usuários interagem uma assinatura Do Nintendo Switch Online, vendida separadamente, é necessária para partidas online. Não está disponível em todos os países. O acesso à Internet é necessário para funções online. Condições se aplicam.
nintendo.com/switch-online mais espaço livre pode ser necessário do que o indicado aqui para instalar o produto. Se não houver espaço livre suficiente, você pode remover software desnecessário ou usar um cartão microSD (vendido separadamente) com espaço suficiente. O software excluído pode ser baixado novamente, desde que
estejam disponíveis na eShop da Nintendo. O espaço livre necessário pode variar. Se o espaço necessário não for especificado, visite a página do jogo para obter mais informações. O tamanho e a data de lançamento do conteúdo adicional serão reportados à Nintendo eShop antes do lançamento. ©2018 NintendoOriginal Game:
©Nintendo/ HAL Laboratory, Inc., ©Nintendo / HAL Laboratory, Inc. Não, não, não, não, não, não, não. Creatures Inc. / FREAK GAME Inc. / SHIGESATO ITOI / SIMI inc. / SISTEMAS INTELIGENTES SMARTS / Konami Digital Entertainment / SEGA / CAPCOM CO. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM
USA, INC. / SQUARE ENIX CO., LTD. © 2019 Nintendo. Os jogos pertencem aos seus respectivos donos. Sede da Nintendo of America Inc. em Redmond, Washington. Histórico de preços (R$) Preços mais baixos para este produto Informações básicas Marca ProdutoNintendo Características Série de Jogos de Gênero Número de
Jogadores RATING ESRB E10+ - Todos 10+ (A partir de 10 anos) Possibilidade de jogo de rede Não relatado pelo distribuidor Quaisquer dúvidas? Pergunte aos ícones de jogos especializados para entrar no deck final que você pode jogar a qualquer momento, em qualquer lugar! Smash fora do palco rivais como os novos personagens
Simon Belmont e King K. Rool se juntam a Inkling, Ridley, e todos os Lutadores de Super Smash Bros. Story. Ele desfruta de maior velocidade e combate em novas etapas baseadas na série Castlevania, Mario Odyssey, e muito mais! Está tendo problemas para escolher um palco? Em seguida, selecione a opção Stage Morph para
transformar um estágio em outro enquanto luta: uma série primeiro! Além disso, os novos lutadores ecológicos Dark Samus, Richter Belmont e Chrom se juntam à batalha. Se você está jogando localmente ou online, você saboreia o combate mais rápido, os novos ataques e as novas opções defensivas, como um escudo perfeito.
Emperrar umas 900 composições musicais diferentes e ir 1-em-1 com um amigo, manter um 4-player livre para todos, chutar batalhas de 8 jogadores e muito mais! Sinta-se livre para quebrar os pilotos de lácube - competições lendárias de sofá aguardam - ou joguem juntos a qualquer hora, em qualquer lugar! Leia mais Explore o site
oficial deste jogo Load Expanda sua lista de lutadores com o Super Smash Bros.™ Ultimate Fighters Pass Vol. 2 DLC para o super smash bros. Ultimate jogo! Compre este Passe de Lutadores agora para ter acesso a seis lutadores adicionais jogáveis, além de cenários adicionais, e música à medida que forem lançados. Os lutadores
anunciados incluem Min Min do jogo ™ ARMS! Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass VOL. 2 conterá seis Pacotes Challenger.O conteúdo do Challenger Pack 7 através do Challenger Pack 11 ainda não foi anunciado, mas ainda estão incluídos com a compra deste Fighters Pass.Challenger Pack 6 inclui Min Min como um lutador
jogável, seu palco e uma seleção de música. Challenger Pack 1 através do Challenger Pack 5 do Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass original não estão incluídos e são vendidos separadamente. Load expanda sua lista de lutadores com o Super Smash Bros.™ Ultimate Fighters Pass para o jogo Super Smash Bros. Ultimate!
Compre o Fighters Pass agora para ter acesso a cinco lutadores jogáveis adicionais, cinco cenários e música adicional. Lutadores anunciados incluem Coringa, o Herói, Banjo &amp; Kazooie, Terry Bogard e Byleth! Este Passe de Lutadores contém os cinco Challenger Packs.Challenger Pack 1 inclui Coringa como um lutador jogável,
seu palco e uma seleção de música. Challenger Pack 2 inclui Hero como um lutador jogável, seu palco, e uma seleção de música. Challenger Pack 3 inclui Banjo &amp;e Kazooie como um lutador jogável, seu palco, e uma seleção de música da série Banjo-Kazooie™. Challenger Pack 4 inclui Terry Bogard como um lutador jogável, seu
palco, e uma seleção de músicas dos títulos da SNK. Challenger Pack 5 inclui Byleth como um lutador jogável, seu palco, e uma seleção de música da série Fire Emblem. Carregando Min Min do jogo de armas™ está chegando ao jogo Super Smash Bros.™ Ultimate como um novo lutador jogável! Este lutador icônico é o primeiro
lutador do Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol 2 DLC. Primavera em ação usando o Ramram, Megawatt e Dragon ARMS para manter seus oponentes à distância, a distância é a chave! Challenger Pack 6 também inclui um novo Estádio da Primavera. Nota: O conteúdo deste Challenger Pack já está incluído no Super Smash
Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2 (vendido separadamente). Upload Este é o conteúdo bônus disponível apenas para Membros do Nintendo Switch online. Esses itens podem ser baixados gratuitamente e usados no jogo Super Smash Bros.™ Ultimate. O conjunto contém o seguinte: Todos os X10 X10 Primárias X10 X10 X10 Spacer
x10 Loading Byleth está chegando ao super smash bros.™ jogo Ultimate como um novo lutador jogável! Este lutador icônico é o quinto lutador do Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass. Nota: O conteúdo deste Challenger Pack já está incluído no Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass (vendido separadamente). Carregar Terry
Bogard enfrenta fúria no jogo Super Smash Bros.™ Ultimate como um novo lutador de jogo! Este lutador icônico da série de jogos de luta fatal fury é o quarto lutador no Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass. Usando sua onda de poder e Burning Knuckle, ganhar seu título como O Rei dos Lutadores! Nota: O conteúdo deste
Challenger Pack já está incluído no Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass (vendido separadamente). Carregar a peça que faltava do quebra-cabeça foi encontrado, como Banjo &amp;e Kazooie se junta à batalha como um lutador jogável! Com as próprias mãos de Banjo para contusões rivais próximas e habilidades de tiro kazooie,
seus rivais cantarão blues em pouco tempo. Para o seu Golpe Final, esses parceiros perfeitos pedem a um bando de Jinjos e o Poderoso Jinjonator para dar o golpe final a qualquer fraco que possa estar a caminho! Este pacote também inclui o estágio da montanha espiral (que... espirais!), bem como uma seleção de músicas da série
Banjo-Kazooie™ série. Challenger Pack 3 inclui Banjo &amp;e Kazooie como um lutador jogável, seu palco, Spiral Mountain, e uma seleção de música da série Banjo-Kazooie™. Nota: O conteúdo deste Challenger Pack já está incluído no Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass (vendido separadamente). Carregando o herói do
dragão QUEST® XI se junta a Super Smash Bros.™ Ultimate como um lutador jogável! Com a espada suprema da luz e um escudo confiável, você pode cortar seus inimigos e bloquear ataques de entrada. Quando Hero puxar sua tela de seleção de comando, você terá acesso a uma seleção aleatória de feitiços que podem virar a
maré de batalha a seu favor! Este pacote também inclui o palco do altar de Yggdrasil, que varre as áreas próximas ao redor da árvore sagrada da vida, bem como uma seleção de música da série DRAGON QUEST. Challenger Pack 2 inclui Hero como um lutador jogável, seu palco, Altar de Yggdrasil, e uma seleção de músicas da série
DRAGON QUEST.* O conteúdo deste Challenger Pack já está incluído no Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass (vendido separadamente). Loading Joker rouba o show quando ele se junta ao Super Smash Bros.™ Ultimate como um Jogável! Este lutador rápido da série Pessoa carrega uma faca e uma arma para acumular danos.
Quando seu medidor de rebelião está cheio, Coringa convoca sua Arsene, para imediatamente alimentar seus ataques por um tempo limitado. Este pacote também inclui Mementos, um cenário de mudança de cor, dependendo de qual faixa musical da série Persona! está tocando. Challenger Pack 1 inclui Coringa como um lutador
jogável, seu palco, Mementos, e uma seleção de músicas da série Person. Nota: O conteúdo deste Challenger Pack já está incluído no Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass (vendido separadamente). Loading Piranha Plant entra na batalha como um lutador autônomo no super smash bros.™ jogo Ultimate! Com sua poderosa
mordida, Poison Breath, e a habilidade de chamar Petey Piranha para um Golpe Final maior que a vida, a ferocidade deste lutador é tão afiada quanto seus dentes. Prepare os tubos e potes; seu oponente não vai vê-lo chegando! (Então, novamente, a Usina Piranha também não vê. Ele não tem olhos.) Os jogadores que compraram e
registraram o jogo antes de 31 de janeiro de 2019 têm até 30 de junho de 2019 para resgatar seus códigos e receber a Usina Piranha gratuitamente. Os jogadores que não se qualificaram para o bônus de compra antecipada podem comprar a Piranha Plant na eShop Nintendo por US$ 4,99. Nota: A fábrica de Piranha não faz parte do
Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass. *MSRP: Preço de varejo sugerido pelo fabricante. O preço efetivamente praticado e os desi4s variam de acordo com o preço. Consulte o revendedor para obter mais informações. Os assinantes do Nintendo Switch Online (vendidos separadamente) e a Conta Nintendo necessários para o jogo
online. Não está disponível em todos os países. Acesso à Internet necessário para funções online. Condições se aplicam. nintendo.com/switch-online © Nintendo Original Game: © Nintendo/HAL Laboratory, Inc. Personagens: © Nintendo/HAL Laboratory, Inc./ Pokemon. / Creatures Inc/ FREAK GAME Inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. /
SISTEMAS INTELIGENTES SMARTS / Konami Digital Entertainment / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD. / ATLUS / Microsoft / SNK CORPORATION / Mojang AB AB AB AB
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