






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-Conů

Připojení Joy-Conů 
ke konzoli

1.

2.

Vyjměte Joy-Cony z Joy-Con gripu

Po vyjmutí Joy-Conů 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.



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-Cony)

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.



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-Cony.

Pokud připojíte dva Joy-Cony 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- 
Cony 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-Conů.

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







© 2017 Nintendo



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

*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.

Kompatibilní herní módy
1-2

TV mód Tabletop mód Handheld mód

1-2 1

ód

STRHUJÍCÍ A VÝPRAVNÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ ZAČÍNÁ!
Tohle už Bowser opravdu přehnal! Unesl princeznu Peach a hodlá z ní 
nuceně udělat svojí novou manželku!  Mario vyráží na záchran-
nou misi, ale potřebuje vaši pomoc, aby našel všechny 
Měsíčky, kterými pohání svojí balónovou vzducholoď 
Odyssey. Bez ní by celá akce skončila špatně ještě dřív, 
než začne. Nové trojrozměrné Mariovo dobrodružství je 
plné překvapení a tajných místností a samotný Mario 
má zbrusu nové možnosti, třeba hod čepicí (Cap Throw), 
skok přes čepici (Cap Jump) nebo ovládání nepřátel (Cap-
ture). Čeká vás dobrodružství, jaké jste s Mariem nikdy ne-
zažili. Připravte se na výpravu do úžasných míst, která jsou 
úplně jiná než Houbičkové království!



© 2017 ELECTRONIC ARTS INC. EA, EA SPORTS AND THE EA SPORTS LOGO 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. ALL OTHER TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS



FIFA 18 – PRO 
NINTENDO SWITCH

EA SPORTS™ FIFA 18 pro Nintendo Switch je ta nejvíce pohlcující společenská a realistická fotbalová 
hra kdy vytvořená pro hráče Nintendo. Se všemi dostupnými vlastnostmi ti teď umožňuje hrát tuto 
světovou hru kdykoliv a kdekoliv a výjimečnými způsoby, jen s EA SPORTS™ FIFA 18 pro Nintendo 
Switch.

EA SPORTS™ FIFA 18 pro Nintendo Switch™
• Žánr: Sportovní, Fotbal      • Vydavatel: EA Sports       • Datum vydání: Již v prodeji

*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. Zakoupením hry a jejím hraním souhlasíte s všeobecnými podmínkami společnosti EA, přijímáte podmínky užívání a pravidel ochrany soukromí. Pro přístup k online službám vám musí být více než 
13 let a musíte mít přístup k internetu včetně přístupu k EA účtu.

Kompatibilní herní módy
1-4

TV mód Tabletop mód Handheld mód

1-4 1

Online*: až 4 hráči   Lokálně: až 4 hráči



© 2017 Nintendo



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

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.

ke dvěma
novým t

Druhý přídavný
balíček obsahuje

O
Swo
Path
Trave

ahuje výzvu Trial of the 
rd, nový Master mód, Hero

Obsa
SwoOBJEVUJTE, 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!



© 2017 Nintendo / MONOLITHSOFT



Kompatibilní hrací módy 
1

TV mód Tabletop mód Handheld mód

1 1

Handheld mód

1

d

mód

Xenoblade Chronicles 2
• Žánr: RPG       • Vydavatel: Nintendo       
•  Datum vydání: 01. 12. 2017

NAJDĚTE S KAMARÁDKOU PYROU 
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.



© 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.

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)*.

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



© 2017 Nintendo



BOJUJTE ZA POUŽITÍ NATAHOVACÍCH 
RUKOU V PRVNÍ HŘE SVÉHO DRUHU
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.

*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.

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

Kompatibilní herní módy
1–4

TV mód Tabletop mód Handheld mód

1–4 1

Online*: až 4 hráči   Lokálně: až 4 hráči



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!

© 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.

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

Kompatibilní herní módy
1–4

TV mód Tabletop mód Handheld mód

1–4 1

Online*: až 12 hráčů   Lokálně: až 8 hráčů



EPICKÉ TAŽENÍ S 8 HRDINY!
V tahové strategii Mario + Rabbids® Kingdom Battle na Nintendo 
Switch se potkávají světy dvou legendárních her. V bitvě o záchra-
nu Houbičkového království najdete nečekané spojence a s nimi 
projdete čtyři světy plné dynamických tahových soubojů, nároč-
ných hádanek a překvapivých nepřátel.

© 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.

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

Kompatibilní herní módy
1–2

TV mód Tabletop mód Handheld mód

1–2 1



Většina her 
je pro dva hráče

A spousta 
dalších her!

© 2017 Nintendo

POSTAVTE SE K SOBĚ ČELEM 
A 1-2-SWITCH!
Sledujte namísto obrazovky svého protivníka! Odpoj-
te ovladače 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 své-
ho protivníka objevit hromadu nových funkcí ovlada-
čů Joy-Con včetně HD rumble vibrací a pokročilých 
pohybových senzorů.

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

Kompatibilní herní módy
2

TV mód Tabletop mód Handheld mód

2 –



KOMUNIKUJTE, SPOLUPRACUJTE A VYUŽIJTE SVOU 
PŘEDSTAVIVOST PŘI ŘEŠENÍ TVAROVÝCH HÁDANEK!
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! 
Hrajte sami nebo s kamarádem v rámci hlavní hry, dejte dohromady víc hlav 
a řešte dynamické hádanky určené až pro 4 hráče, nebo se věnujte některé 
z mnoha dalších aktivit. Tato rozšířená verze originální hry obsahuje nové úrov-
ně, nové výzvy a nové funkce! Obsah ke stažení bude taktéž k dostání stávají-
cím majitelům originální hry na Nintendo eShopu*.

© 2017 Nintendo *Vyžaduje připojení k internetu během hraní online, registraci a propojení s Nintendo účtem, přijetí podmínek jeho užívání a pravidel ochrany soukromí.

Kompatibilní hrací módy 
1–4 

TV mód Tabletop mód Handheld mód

1–4 1

Snipperclips Plus – Cut it out, together!
• Žánr: Akční, Logické       • Vydavatel: Nintendo       
•  Datum vydání: Snipperclips Plus: 10. 11. 2017 / 
Snipperclips: Již v prodeji (digitální verze)



MINECRAFT JE HRA O UMISŤOVÁNÍ KOSTEK 
A VÝPRAVÁCH ZA DOBRODRUŽSTVÍM.
Objevujte náhodně vytvořené světy a vytvářejte úžasné věci, od nej-
jednodušších domů po nejluxusnější zámky. Hrajte v kreativním 
módu s nelimitovanými zdroji nebo se prokopávejte hluboko pod 
zem v survival módu, kde budete tvořit zbraně a brnění, abyste přežili 
nebezpečné útoky nepřátel.

Mojang © 2009-2017. "Minecraft" is a trademark of Mojang Synergies AB *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.

Minecraft: Nintendo Switch Edition
• Žánr: Akce, dobrodružství     • Vydavatel: Mojang AB      
• Datum vydání: Již v prodeji (digitální verze)

Kompatibilní herní módy
1–4

TV mód Tabletop mód Handheld mód

1–4 1

Online*: až 8 hráčů   Lokálně: až 8 hráčů



© SEGA. SEGA, the SEGA logo and SONIC FORCES are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. 
or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and 
copyrights are property of their respective owners. 

PŘIPOJTE SE K NESKUTEČNĚ 
RYCHLÉ BITVĚ ZA ZÁCHRANU 
SVĚTA ZDEMOLOVANÉM DR. EGG-
MANEM A NOVÝM TAJEMNÝM 
ZLODUCHEM, INFINITEM!
V Sonic Forces musíte Sonicovi pomoct vytvořit ar-
mádu a získat zpět svět pomocí boje proti chaosu 
a destrukci. Zažijte rychlou akci se třemi různými 
způsoby hry s klasickým Sonicem, moderním Soni-
cem a vaším vlastním personalizovaným hrdinou. 
Přidejte se k odboji a zachraň svět!

Sonic Forces
• Žánr: Akční, Skákačka      • Vydavatel: SEGA       • Datum vydání: Již v prodeji

Kompatibilní herní módy
1

TV mód Tabletop mód Handheld mód

1 1



KRITIKY OCEŇOVANÁ BASKET-
BALLOVÁ SÉRIE PŘICHÁZÍ 
NA NINTENDO SWITCH!
Každoročně nejlépe hodnocená* sportovní hra této 
konzolové generace je zpět s NBA 2K18, a bude po-
kračovat v sérii jako „zlatý standard basketballové si-
mulace“ (Sports Gamers Online) s neuvěřitelným reali-
smem a opravdovou strategií NBA.
Vytvořte si svého MyPlayer a napište svůj vlastní pří-
běh, vytvořte si svůj MyTeam, řiďte ligu, anebo zápa-
sem proti hráčům z celého světa dokažte, že jste nej-
lepším z nejlepších.

*podle 2008-2016 Metacritic.com

NBA 2K18
• Žánr: Sportovní       • Vydavatel: 2K    
• Datum vydání: Již v prodeji

NBA 2K18 ©2017 Take-Two Interactive Software. Published by Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by 
Visual Concepts. © 2005-2017 Take-Two Interactive Software and its subsidiaries. All rights reserved. 2K, the 2K 
logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive 
Software, Inc. The NBA and NBA member team identifications are the intellectual property of NBA Properties, Inc. 
and the respective NBA member teams. © 2017 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved. 

Online*: až 10 hráčů   Lokálně: až 4 hráči

Kompatibilní herní módy
1–4

TV mód Tabletop mód Handheld mód

1–4 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.
Ke stažení je zapotřebí min. 32 GB paměťové microSD karty.



POKÉMONI MÍŘÍ NA NINTENDO SWITCH!
Představujeme první Pokémony na novou konzoli Nintendo Switch. Hrajte za jed-
noho z 21 cenných Pokémoních bojovníku a poražte ostatní Pokémony v aré-
nách. Povolejte Pokémon Support na pomoc do bitvy, pak vypusťte jedinečný 
Burst útok svého Pokémona a vyšplhejte se na vrchol žebříčku. Se všemi novými 
módy a způsoby bitev s kamarády je tohle vaše šance stát se šampionem Fer-
rum Regionu! K dispozici je bezplatné demo Pokkén Tournament DX, takže si ho 
můžete stáhnout z Nintendo eShopu* na své Nintendo Switch konzoli.

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

*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.

Pokkén Tournament DX
• Žánr: Bojovka      • Vydavatel: Nintendo       • Datum vydání: Již v prodeji

Kompatibilní herní módy
1–2

TV mód Tabletop mód Handheld mód

1–2 1

Online*: až 2 hráči   Lokálně: až 2 hráči



HRDINOVÉ Z CELÉHO FIRE EMBLEM VESMÍRU, 
SPOJTE SE!
Střetněte se s legiemi vojáků a divokými příšerami, hrajte za postavy Marth, 
Xander, Corrin a ostatní Fire Emblem hrdiny, používající přehnaně silné chvaty 
ve stylu Dynasty Warriors. Převezměte přímé velení nad známými a originální-
mi postavami Fire Emblemu, zaúkolujte je strategickými pokyny uprostřed bit-
vy, spárujte hrdiny, abyste rozpoutali jejich jedinečné chvaty, speciální útoky, 
typy zbraní a mluvené dialogy v této obří akční hře od Hyrule Warriors týmu.

© Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS © KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.
Lokálně: až 2 hráči

Kompatibilní hrací módy 
1–2

TV mód Tabletop mód Handheld mód

1–2 1

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



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

ZAHRAJTE SI VŮBEC POPRVÉ 
MILOVANÉ RPG, POPRVÉ KDEKOLIV 
A KDYKOLIV!
Držitel více než 200 Game Of the year ocenění, The 
Elder Scrolls V: Skyrim, epická fantasy hra od Bethe-
sda Game Studios®, přichází na Nintendo Switch. 
Legendární dobrodružství 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 úpl-
ně nové funkce jako pohybové ovládání soubojů 
a otevírání zámků, nové outfi  ty a vybavení z The Le-
gend of Zelda série a podporu amiibo (prodáváno 
zvlášť).

The Elder Scrolls V: Skyrim
• Žánr: Akční, RPG      • Vydavatel: Bethesda Softworks        
• Datum vydání: Již v prodeji

Kompatibilní herní módy
1–2

TV mód Tabletop mód Handheld mód

1–2 1



Znovu zažij legendární krimi thriller na Nintendu Switch™
v novém kabátě 

Rockstar Games, Inc. ©2006-17. Rockstar Games, L.A. Noire, and R* are marks/logos/copyrights of Take-Two Interactive. Portions (c) Copyright Master Licensing, Inc., 2017, all rights reserved, Naked City and Naked City-related trademarks and trade dress 
are trademarks of Master Licensing, Inc.

L.A. Noire®

• Žánr: Akční, Adventura       • Vydavatel: Rockstar Games       
•  Datum vydání: 14.11.2017

Kompatibilní herní módy
1

TV mód Tabletop mód Handheld mód

1 1

Uprostřed poválečného rozmachu hollywoodské zlaté éry je Cole 
Phelps jako detektiv LAPD vhozen po hlavě do města, které se utápí 
ve vlastním úspěchu. Korupce bují, obchod s drogami roste a počet 
vražd je nejvyšší za celou historii. Při své snaze o vyšší hodnost a to, 
co je správné, musí Phelps odhalit pravdu skrývající se za sériemi 
žhářských útoků, machinací a brutálních vražd, musí bojovat s pod-
světím L.A. a dokonce i se členy jeho vlastního oddělení, aby odkryl 
tajemství, které může otřást celým městem až do jeho prohnilých zá-
kladů.

Za použití průlomové animační technologie, která až neuvěřitelně 
věrně zachycuje každý drobný detail hercovy mimiky, je L.A. Noire 
kriminálním thrillerem o násilí, jenž mísí dechberoucí akci s opravdo-
vou prací detektiva, a přináší tak nebývalý interaktivní zážitek. Vyřeš-
te brutální vraždy, hrozby a zločinné plány inspirované skutečnými 
událostmi z Los Angeles roku 1947. Pátrejte po stopách, pronásle-
dujte podezřelé a vyslýchejte svědky v průběhu boje za nalezení 
pravdy ve městě, kde každý má svá tajemství.

 
•  Obsahuje kompletní původní hru včetně všech DLC, ale také nové předměty a obleky k odemčení, 

každý s jinou speciální schopností.

•  Přidává do hry velké množství vylepšení exkluzivně pro Nintendo Switch, včetně Joy-Con módu 
s ovládáním gesty díky gyroskopu, HD rumble vibrací a nových širokoúhlých a přes rameno kouka-
jících nastavení kamery, navíc kontextuální dotykové ovládání pro detektivní práci v terénu.

TEMNÝ A DRAMATICKÝ KRIMINÁLNÍ THRILLER, KTERÝ SE ODEHRÁVÁ 
NA POZADÍ LOS ANGELES VE 40. LETECH MINULÉHO STOLETÍ.



TANCUJTE KDYKOLIV, KDEKOLIV A S KÝMKOLIV 
S JUST DANCE 2018!
Nezáleží na tom, odkud jste, kolik je vám let, jestli jste panda nebo mrkev: 
zvyšte hlasitost a objevte v sobě skrytého tanečníka, protože Just Dance 
2018 dokáže roztancovat každého! Ať už jste úplní nováčci, zdokonalující 
se mladí tanečníci nebo profesionálové hledající nové výzvy, nikdy dřív 
nebylo tak snadné jen tak tancovat! Napodobte všechny pohyby, vnímejte 
rytmus hudby díky HD rumble vibracím, a užijte si všechny exkluzivní 
choreografi  e jen pro Nintendo Switch.© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Just Dance, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment 

in the US and/or other countries. Nintendo trademarks and copyrights are properties of Nintendo.

Kompatibilní herní módy
1–6

TV mód Tabletop mód Handheld mód

1–6 1

Just Dance 2018
• Žánr: Taneční       • Vydavatel: Ubisoft     
• Datum vydání: Již v prodeji

Online*: až 8 hráčů   Lokálně: až 2 hráči



WWE 2K18

Online*: až 6 hráčů   Lokálně: až 4 hráči

Kompatibilní herní módy
1–41

TV mód Tabletop mód Handheld mód

1–41 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.

Je vyžadováno kvalitní internetové připojení a microSD karta (doporučeno minimálně 32GB).

• Žánr: Sportovní, Bojovka       • Vydavatel: 2K      • Datum vydání: 21. 11. 2017

1: Vyžaduje alespoň jeden Joy-Con pro každého hráče.

WWE videohry se konečně vrací na Nintendo konzole a to s WWE 2K18, která 
vůbec poprvé vyjde pro Nintendo Switch.
Se Sethem Rollinsem v čele vás WWE 2K18 k ringu přivede blíže, než kdykoliv 
předtím, díky tvrdým úderům, okouzlující grafi ce, dramatu, nadšení, novým her-
ním módům, přidaným typům soubojů, detailním možnostem tvorby a všemu, 
co jste měli rádi na WWE 2K.
Tou nejlepší částí je, že na Nintendo Switch akce nikdy nekončí, a vy si tak 
WWE 2K18 můžete užívat doma, nebo kdekoliv jinde!

Copyright ©2017 Take-Two Interactive Software, Inc Trademarks belong to 
their respective owners. All rights reserved.



MXGP3 - The Official Motocross Videogame © 2017 Published and Developed by Milestone S.r.l. All rights reserved. 
Copyright © 2017 Youthstream - All rights reserved.

MXGP3 – The Offi cial Motocross Videogame
• Žánr: Závodní       • Vydavatel: Milestone srl       
• Datum vydání: 21.11.2017

Kompatibilní herní módy
1

TV mód Tabletop mód Handheld mód

1 1

NECHTE SI ŽILAMI PROUDIT 
ADRENALIN V JEDINÉ OFICIÁLNÍ 
VIDEOHŘE MISTROVSTVÍ SVĚTA 
V MOTOKROSU!
MXGP3 – Ofi ciální motokrosová videohra nabízí za-
tím nejvíce strhující zážitek díky kompletnímu přepra-
cování celého konceptu. Závoďte na 18 ofi ciálních tra-
tích a v MXoN se všemi jezdci a motorkami z 2016 
MXGP a MX2 třídy a buďte mezi prvními, kdo se bude 
moct prohánět na jedné z 10 dvoutaktních motorek! 
Přizpůsobte si motorky a jezdce k obrazu svému s po-
užitím více než 300 ofi ciálních součástek a dílů!



Vstupte do Nintendo eShopu na svém Nintendo Switch a objevíte svět 
her a demoverzí * k okamžitému stáhnutí. Od inovativních nezávislých 
her, až po nejnovější herní trháky, Nintendo eShop nabízí široký 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.

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

*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.

Pokkén 
Tournament DX

VOEZ

Puyo Puyo™ 
Tetris® 

Blaster Master 
Zero

Rayman Legends: 
Defi nitive Edition 

Disagea 5 
Complete

project OCTOPATH 
TRAVELER 

(working title)

Snipperclips – 
Cut it out, 
together!

Just Dance 2018

A
SPOUSTA 
DALŠÍCH!



Týmovou prací musíte s další-
mi šéfkuchaři připravit, uvařit 
a naservírovat řadu různých 
a chutných pokrmů předtím, 
než naštvaní zákazníci ode-
jdou nespokojení.

OVERCOOKED! SPECIAL EDITION
Počet hráčů: 1-4         Datum vydání: Již v prodeji

Overcooked. Developed by Ghost Town Games Ltd © 2017. 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.• NBA Playgrounds Playgrounds and NBA Playgrounds are trademarks and are property of Mad Dog Games. © 2017 Mad Dog Ga-
mes, LLC. All rights reserved. The NBA and individual NBA member team identifications reproduced on this product are trademarks and copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, that are the exclusive property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams and may not be used, in whole or in part, without the prior written consent of NBA Properties, Inc. 
© 2017 NBA Properties, Inc. All rights reserved. • Stardew Valley © ConcernedApe LLC 2017. All rights reserved. • Shovel Knight Treasure Trove Shovel Knight is a trademark of Yacht Club Games. ©2017 Yacht Club Games L.L.C. All rights reserved. • Fast RMX © 2017 Shin'en Multimedia • Sonic Mania © SEGA. SEGA, the SEGA logo and SONIC MANIA are either registered tra-
demarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. - or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. • Steam World Dig 2 SteamWorld Dig 2 © 2017 Image & Form International AB. "SteamWorld"  is a registered trademark of Image & Form. All 
rights reserved. • Worms W.M.D. Worms W.M.D Developed by Team17 Digital Ltd © 2017. Team17 Digital and Worms W.M.D are trademarks or registered trademarks of Team17 Digital Ltd. Original Concept by Andy Davidson. All other trademarks copyrights and logos are property of their respective owners. Developed and published by Team17 Digital Ltd. FMOD Ex © Firelight 
Technologies • Rocket League Rocket League, Psyonix, and all related marks and logos are trademarks or registered trademarks of Psyonix Inc. ©2015-2017 Psyonix Inc. All other trademarks are property of their respective owners.

SteamWorld Dig je zpět! Tentokrát 
kopejte hlouběji, získejte bohatství 
a potkejte se tváří v tvář s těmi nej-
různějšími přízraky v tomto podzem-
ním dobrodružství ovlivněném žán-
rem Metroidvania.

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

Staňte se Shovel Knightem, drži-
telem legendárního Shovel Blade, 
utíkejte, skákejte a bojujte v cestě 
za jeho milovanou. Shovel Knight: 
Treasure Trove také obsahuje dal-
ší herní kampaně.

SHOVEL KNIGHT: TREASURE TROVE
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

Vydejte se na hřiště v této 
nebezpečně rychlé závodně-
fotbalové hře s odměňující 
se fyzikou a hratelností.

ROCKET LEAGUE
Počet hráčů: 1-4 (online až 8 hráčů)     Datum vydání: Zima 2017

Proběhněte jako vítr každé 
nostalgicky pixelované místo 
a mohutné pohyblivé krajinky 
– všechny přetékají jedinečný-
mi překvapeními a mocnými 
nepřáteli.

SONIC MANIA
Počet hráčů: 1-2         Datum vydání: Již v prodeji

Klasická arkádová akční hra 
NBA je zpět! Předveďte doko-
nalou hru na hřištích po celém 
světě a porazte nejlepší z nej-
lepších v této hvězdné basket-
balové akci.

NBA PLAYGROUNDS
Počet hráčů: 1-4         Datum vydání: Již v prodeji

S překrásnou, ručně malovanou 
2D grafi kou, zbrusu novými zbra-
němi a kutilstvím, vozidly a budo-
vami se vrací i tahle fanoušky mi-
lovaná hra.

WORMS W.M.D.
Počet hráčů: 1-6         Datum vydání: Q4 2017

Nastartujte motor a připravte 
se na závody v nebezpečné 
rychlosti. Prosvištite 36 tratě-
mi v kaňonech, horských vr-
cholech, moderních městech 
a mnoho jiných lokacích.

FAST RMX
Počet hráčů: 1-4 (online až 8 hráčů)    Datum vydání: Již v prodeji



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

amiibo
funkcionalita



A spoustu 
dalších!



Tato placená služba dovolí majitelům Nintendo Switch užít si hraní v online 
multiplayeru a také nabídne aplikaci pro smartphony, která se připojí ke konzoli 
Nintendo Switch a pomůže vám se spojit s přáteli pro hraní online.

Placená verze Nintendo Switch Online přijde v roce 2018

Vyzkoušejte si do spuštění zdarma

Více informací o službě Nintendo Switch Online

Prosím berte v potaz: Tato služba platí pouze pro Nintendo 
Switch, není vyžadována pro hraní online na zařízeních z rodi-
ny Nintendo 3DS a Nintendo Wii U.

Všechny ceny platí včetně DPH.
Ceny za předplatné v ostatních měnách budou oznámeny později.

Sledujte náš web ohledně více informací o dalších titulech.

Super Mario Bros. 3 Balloon Fight Doctor Mario

Ceny

Hrajte online 
s Nintendo Switch
Budete moct hrát kooperativní a kompe-
titivní hry se svými přáteli online – stačí 
se jen přihlásit svým Nintendo účtem.

Aplikace 
pro chytrá zařízení
Nintendo Switch Online 
aplikace pro chytrá zaří-
zení zlepšuje a prohlubu-
je herní zážitek s kompa-
tibilními Nintendo Switch 
hrami. Skrze ni můžete 
vytvářet herní skupiny 
a používat hlasovou ko-
munikaci během hraní. 

Tuto aplikaci si můžete 
zdarma vyzkoušet se 
hrou Splatoon 2, 
vydanou 21. 07. 207.

Výběr klasických her*
(předběžný název)

Exkluzivní 
výhody

Členové budou mít pří-
stup k plejádě klasic-
kých herních titulů, jako 
např. Super Mario Bros. 
3, Balloon Fight 
a Dr. Mario.

Členové mohou získat speciální cenové zvýhodnění na určité tituly 
v Nintendo eShop.

€3.99 €7.99 €19.99

Zdarma až do spuštění členství 
v roce 2018

1 Měsíc 
(30 Dní)

3 Měsíce 
(90 Dní)

1 Rok 
(365 Dní)

Vyjde po spuštění služby členství v roce 2018



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 ná-
mahy 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. 



Prvky 
a specifi kace 

konzole



Konzole Nintendo Switch

Tlačítko POWER

Reproduktory Světelný 
senzor

Kapacitní dotyková 
obrazovka 6.2 palce

Úchyt (Použijte 
pro připojení 
ovladačů 
Joy-Con)

Úchyt (Použijte 
pro připojení 
ovladačů Joy-Con)

Nastavení hlasitosti  Rozměry: 101mm x 173mm x 13,9mm

 Váha: 297g

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)

Audio jack

Slot na game kartu

Game karta 
(prodáváno samostatně)

USB konektor Typu C (základní)
Slouží k připojení zařízení jako je 
AC adaptér a propojení 
s dokovací stanicí Nintendo 
Switch

Stojánek (Slouží 
k postavení samotné 
konzole na ploché 
povrchy jako je stůl 
nebo podlaha)

Slot na microSD kartu 
(Podporuje microSD, 
microSDHC a microSDXC 
paměťové karty. Herní data, 
která se nevejdou na úložný 
prostor konzole mohou být 
uchována právě zde. 
Poznámka: Pro možnost 
používat microSDXC paměťové 
karty je vyžadován update přes 
internet)



Dokovací stanice Nintendo Switch

Konektor konzole
Vložte konzoli Nintendo 
Switch pro její propojení 
s televizí

TV výstup LED
Rozsvítí se pokud je obraz 
přenášen na televizní obrazovku

USB porty (boční)
Slouží k připojení příslušenství jako je Nintendo 
Switch Pro Controller (prodáváno samostatně) či 
Joy-Con charging grip (prodáváno samostatně)

Přední 
část

Zadní 
část

Zadní kryt (zobrazeno při otevření)
Zavřením zadního krytu můžete 
schovat spojující části kabelů pro 
jednodušší a stylovější prezentaci

Port AC adaptéru

USB port

HDMI port

 Rozměry: 104mm x 173mm x 54mm

 Váha: 327g

 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

Joy-Con grip

Joy-Con wheel* Joy-Con strap

Zkombinujte ovladače Joy-Con 
s různým příslušenstvím 

pro různé herní styly

Tlačítko L Tlačítko ZL Tlačítko +

IR pohybová kamera
(na spodní straně)

Tlačítko ZR 

Tlačítka A/B/X/Y 

Tlačítko -

Tlačítko SL

Tlačítko SR

LED hráče
Indikuje číslo hráče pro 
každý Joy-Con

Tlačítko SYNC
Spáruje ovladač s konzolí 
a může být zároveň 
použit pro resetování 
bezdrátového spojení

Úchyt
Určený k připojení ovladačů 
Joy-Con ke konzoli nebo Joy-
Con strap příslušenství

Tlačítko Capture 
Pořizuje fotky 

obrazovky 
během hraní 

Směrová tlačítka 
(nahoru/dolů/
vlevo/vpravo)

Tlačítko SR 

Tlačítko SL 

Pravá ovládací 
páčka
může být 
zmáčknuta 
a použita tak 
jako tlačítko
Tlačítko HOME 
Pozastaví běžící 
software 
a otevře HOME 
menu. Rozsvítí 
se při přijetí 
oznámení.

 Rozměry: 102mm x 35,9 mm x 28,4 mm

 Váha: Joy-Con (L) přibližně 49g, Joy-Con (R) přibližně 52.1g

 Vnitřní baterie:  Lithium-iontová baterie

 Výdrž baterie:  Přibližně 20 hodin. (Jedná se o odhad. Výsledný čas se může lišit 
na základě podmínek užívání)

 Čas nabíjení:  Přibližně 3.5 hodiny. Pro nabití je potřeba ovladače Joy-Con připojit 
ke konzoli Nintendo Switch nebo Joy-Con charging gripu (prodáváno 
samostatně). *Prodáváno samostatně



HOME Menu

Hlavní funkce HOME Menu

Z HOME menu můžete zapínat 
hry a měnit herní nastavení. Dále 
můžete spravovat seznamy přátel 
a uživatelské účty a dokonce zde 
změnit své systémové nastavení.

*Vyžadováno připojení k internetu, registraci a propojení s Nintendo účtem, přijetí podmínek jeho užívání a pravidel ochrany soukromí.

Poslední novinky o hrách budete mít 
k dispozici ve své konzoli Nintendo Switch.

V Nintendo eShopu můžete kupovat digitální 
verze her a stažitelný obsah. Můžete zde taktéž 

získat více informací o hrách prostřednictvím 
trailerů a propagačních videí.  

Zde si můžete prohlížet snímky obrazovky, 
které během vašeho hraní pořídíte. Můžete 
k nim navíc snadno přidat text a vystavovat 

je na sociálních sítích*.

Novinky* Nintendo eShop* Album



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



Datum
vydání: 

01.12.2017

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.

    Joy-Con AA 
Battery Pack

Toto Joy-Con příslušenství prodlu-
žuje výdrž Joy-Con ovladačů pou-
žitím AA baterií. Jedná se o skvě-
lou volbu, jakmile chcete hrát 
dlouhou dobu bez nabíjení.

 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 poškození displeje 
konzole. Také obsahuje dobře organizovanou kapsičku 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

Balení obsahuje čtyři AA baterie.

Obsahuje také: USB nabíjecí kabel

Upozornění: Balení neobsahuje 
Joy-Con ovladače.

Xenoblade 
Chronicles 2 Edition

Splatoon 2 Edition

Splatoon 2 Edition

Super Mario Odyssey Edition



Každá z těchto 
věcí je obsahem 

samotného bale-
ní konzole Nin-

tendo Switch.

 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

 Joy-Con strap  
Balení konzole obsahuje také 
dva Joy-Con strapy v šedé 
barvě

Kromě funkce bezpečného 
uchycení ovladačů Joy-Con 
na vašem zápěstí během hraní 
tyto řemínky také vytvářejí lepší 
úchop a přístup k tlačítkům SL/
SR.

Stejný strap může být použit 
pro Joy-Con (L) i Joy-Con (R)

 Joy-Con (L) / Joy-Con (R)  
Krom balení dvou ovladačů 
Joy-Con je možné 
samostatně zakoupit 
také Joy-Con (L) 
a Joy-Con (R) v šedé barvě.

 Nintendo Switch dock set
Obsahuje dokovací stanici Nintendo Switch 
Dock, Nintendo Switch AC adaptér a HDMI ka-
bel. Pokud byste svou konzoli Nintendo Switch 
rádi používali hned s několika televizními obra-
zovkami v jedné domácnosti, tato sada vám 
poskytne vše, co budete potřebovat, abyste 
konzoli mohli zapojit a hrát v TV módu.

  Nintendo Switch 
AC adaptér

AC adaptér, který je možné připojit přímo 
do konzole Nintendo Switch nebo do její dokovací 
stanice. 

 Dva Joy-Con Wheel 
Připojte Joy-Con k tomuto ovladači a usedněte za volant! Jedná se 
o skvělý způsob, jak si užít závodní hry. K tomuto ovladači můžete 
přidělat levý i pravý Joy-Con.

Obsahuje také 
jeden Joy-Con 
strap (šedý)

Poznámka: Balení konzole Nintendo Switch 
obsahuje jeden AC adaptér. Poznámka: Joy-Con není součástí balení. 

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

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

Šedý Joy-Con (R) Šedý Joy-Con (L) Neon red Neon blueŠedá Neon yellow



Přehled konzole

Rozměry

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

Váha 297g (398g 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.
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