
• Informace v tomto katalogu jsou platné k 13. lednu 2017
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Switch&Play
Kdykoliv, kdekoliv, s kýmkoliv Padne vám perfektně do rukou

Joy-Con (L)

Konzole Nintendo Switch
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 

Dokovací stanice Nintendo Switch
Rozměry: 104mm x 173mm x 54mm
Váha: přibližně 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 grip Joy-Con (R)



Hrajte kdekoliv 
díky změnám 
herního módu

Odpojení
Joy-Conů

Připojení Joy-Conů 
ke konzoli

Vyjmutí konzole 
z dokovací stanice

1.

2.

3.

Vyjměte Joy-Cony z Joy-Con gripu

Po vyjmutí Joy-Conů je můžete připojit 
ke konzoli Nintendo Switch

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



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.

Hraní 
na domácí 

konzoli 
za pochodu



TV mód Tabletop mód Handheld mód

Tři herní módy



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.

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

Tři herní módy 1

TV mód



Tři herní módy 2

Tabletop mód

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.

Sdílejte obrazovku, 
sdílejte zábavu.



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

Váha 398g

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

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



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 
na podzim roku 2017. 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



Sdílejte 
zábavuJoy-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



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 jí 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 hráčovi ruky při hře kámen, nůžky 
papír. S touto funkcí je zde ještě více herních možností, než kdy dříve!

Joy-Con:
evoluce

herního světa

Tlačítko capture – pořizuje 
fotky obrazovky během hraní





Possttaaavvttteee ssssee kkkk ssssoobběě
čeleeemmm aa 11--222--SSSwwwwitcchh!

Zcela nový druh hry, ve které 
koukáte na druhého hráče!

Sledujte namísto obrazovky svého protivníka!
Odpojte 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 svého protivníka 
a připravte se objevit hromadu nových funkcí ovladačů Joy-Con včetně HD rumble 

vibrací a pokročilých pohybových senzorů.

1-2-Switch
• Žánr: Face-to-face party    • Vydavatel: Nintendo    • Datum vydání: 3. března 2017

© 2017 Nintendo

Většina her 
je pro dva hráče

Kompatibilní 
herní módy

2

TV mód Tabletop mód Handheld mód

2 –

č
Odpojte o

1-2-Switch m
a připravte se

ásk! 

tivníka
umble 

Quick Draw Počítání míčků

Soutěž jedlíků

Soupeřte spolu 
v rozsáhlém výběru her 
za pomoci nových funkcí 
ovladačů Joy-Con
Zakuste hry využívající funkci HD 
rumble, která vytváří neskutečně 
realistické vibrace či IR pohybo-
vou kameru schopnou detekovat 
pohyb

Dojení Stolní tenisPodojte krávu rychleji 
než všichni ostatní

Hrajte stolní tenis zatímco 
sledujete svého oponenta

Pozorně sledujte pohyby svého protivníka, 
abyste dokázali zachytit jeho meč

Kolik míčků je uvnitř?

Hrajte pohybováním svých úst!

Postavte se svému oponentovi a zjistěte, 
který z vás dokáže tasit rychleji

Samurajský
trénink

A spousta 
dalších her!



Rozmanité postavy disponují rozličnými 
schopnostmi

Bojujte za pomoci unikátních vlastností 
jednotlivých paží

Intuitivní ovládání za pomoci Joy-Conů 
držených v této pozici

Nabijte ukazatel a použijte speciální rush útok

Bojujte za pomoci pro-
dloužitelných paží v první 
bojové hře svého druhu!
Představujeme vám unikátní multiplayerový sport, který vás nechá 
zasazovat soupeřům rány za pomoci prodloužitelných paží a který 
v sobě kombinuje prvky boxu a stříleček zatímco představuje zcela nové 
postavy. Po přizpůsobení postavy za pomoci nejrůznějších paží mohou 
hráči popadnout do každé ruky jeden Joy-Con a začít vrhat rány 
na svého protivníka. Postavy mohou skákat i uhýbat a hráči mohou 
ohýbat trajektorii svých ran nakláněním rukou.

ARMS
• Žánr: Bojovka    • Vydavatel: Nintendo    • Datum vydání: Jaro 2017

© 2017 Nintendo
Online*: 2 hráči   Lokální: 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.



Inklingové se vyvinuli!
Je na čase přemalovat!
Tradiční bitvy o území 4 na 4 se vrací a přinášejí sebou nové úrovně, 
novou módu a nové zbraně jako jsou například obouruční Splat Dualies. 
Ať už budou hráči používat Nintendo Switch Pro Controller (prodávaný 
samostatně) či ovladače Joy-Con, vždy budou moct mířit za pomoci 
pohybového ovládání v lokálním i online multiplayeru*.

Splatoon 2
• Žánr: Akční    • Vydavatel: Nintendo    • Datum vydání: Léto 2017

© 2017 Nintendo
Online*: Až 8 hráčů   Lokální: Až 8 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. 
Některé online služby nemusí být dostupné ve všech zemích. Online hraní vyžaduje placené online předplatné.

Nové úrovně! Zcela nové speciální zbraně!Nové město - Inkopolis Square Představujeme vám Splat Dualies



Objevujte Bojujte

Přežijte

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: 3. března 2017

© 2017 Nintendo

Kompatibilní 
herní módy:

1

TV mód Tabletop mód Handheld mód

1 1



Komunikujte, spolupracujte a využijte svou 
představivost při řešení tvarových hádanek!

Každé místo se může stát závodní tratí!
Závody, bitvy - všechno je deluxe!

V tomto novém druhu akční logické hry budete řešit hádanky za pomoci vystřihování 
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. 

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! 

Hrajte 
svým 
stylem

Snipperclips – Cut it out, together!
• Žánr: Akční, Logická      • Vydavatel: Nintendo    • Datum vydání: Jaro 2017

Mario Kart 8 Deluxe
• Žánr: Závodní, Akční     • Vydavatel: Nintendo    • Datum vydání: 28. dubna 2017

© 2017 Nintendo© 2017 Nintendo

Kompatibilní 
herní módy

1–4 

TV mód Tabletop mód Handheld mód

1–4 1
Online*: Až 12 hráčů   Lokální: Až 8 hráčů

Kompatibilní 
herní módy

1–4

TV mód Tabletop mód Handheld mód

1–4 1

Stříhání se navzájem je klíčovou části 
hratelnosti. Můžete odstřihávat části, 

kde se překrýváte.Přes 40 postav

Promyslete si, co potřebujete 
udělat k dokončení úrovně.

48 tratí – nejvíc v historii série

Spolupracujte 
a dosáhněte cíle!

Kompletně zrenovovaný battle mód

*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.

Pro stažení této hry je potřeba dodatečný úložný prostor. Pokud nemáte dostatek místa na své konzoli Nintendo Switch, použijte prosím kompatibilní 
micro SD kartu (pro více informací navštivte ofi ciální webové stránky společnosti Nintendo)



Rodiče mají občas o tyto věci starost.
Nintendo Switch Paternal Controls je zdarma stažitelná aplikace 
pro chytrá mobilní zařízení, která se propojí s Nintendo Switch 
a umožní monitorování hraní vaší ratolesti.
Vyžadován Nintendo Account náležící zákonnému zástupci staršímu 18 let.
Navštivte ofi ciální Nintendo webové stránky pro více informací.

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?

Nehraje moje 
dítě příliš?

Jaké hry moje dítě 
vlastně hraje?

Je moje dítě při hraní her 
v bezpečí?

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



A spousta dalších!

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

amiibo
funkcionalita



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)



Joy-ConDokovací stanice Nintendo Switch

Tlačítko L Tlačítko ZL Tlačítko + Tlačítko R 

IR pohybová kamera
(na spodní straně)

Tlačítko ZR 

Joy-Con grip

Joy-Con wheel*

*Prodáváno samostatně

Joy-Con strap

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 

Levá ovládací 
páčka může být 

zmáčknuta 
a použita tak 
jako tlačítko

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.

Konektor konzole
Vložte konzoli Nintendo 
Switch pro její propojení 
s televizí

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

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)

 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).

 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

Zkombinujte ovladače Joy-Con 
s různým příslušenstvím 

pro různé herní styly

Přední 
část

Zadní 
část



Balení konzoleHOME Menu

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

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.

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*.

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

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

Novinky* Nintendo eShop* Album

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



Přehled konzolePříslušenství

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.

Balení konzole 
obsahuje jeden kus 
od každého tohoto 

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.

 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 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 dock set
Toto balení obsahuje dokovací stanici 
Nintendo Switch, Nintendo Switch AC adaptér 
a HDMI kabel (1.5m). Tento set vám umožní 
bez obtíží hrát v TV módu na jiných místech, 
než ve vašem vlastním obýváku.

  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.

  Nintendo Switch Carrying Case 
a Screen Protector

Toto balení obsahuje ochranný obal pro vaši 
konzoli Nintendo Switch a speciální kryt pro 
její displej. V obalu najdete také organizační 
kapsičku, do které můžete umístit až pět 
Nintendo Switch game karet a dva Joy-Con 
strapy. Obal může být taktéž použit jako 
stojánek pro konzoli.

Obsahuje také: USB nabíjecí kabel

Obsahuje také 
jeden Joy-Con 
strap (šedý)

Obsahuje také: USB nabíjecí kabel

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)

Šedý  
Joy-Con (R) 

Šedý  
Joy-Con (L) Neon red Neon blue Šedá
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