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Ta nejnadčasovější konzole ve videoherní historii je zpět!

Super Nintendo Entertainment System, vydaný v Evropě v roce 1992, známý též jako Super NES nebo SNES – Byl nej-
prodávanější konzolí 16-bitové éry. Jako následovník velmi populárního Nintendo Entertainment System se SNES stal 
celosvětovým fenoménem a zůstal jednou z nejoblíbenějších konzolí ve videoherní historii.

Díky konzoli Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System můžete znovu prožít – nebo vůbec poprvé 
poznat – některé z nejikoničtějších videoher, které kdy vyšly, nyní dokonce v úžasném HD!

Nejpopulárnější domácí konzole jedné celé generace se vrací jako mini replika originálu a přichází v sadě se dvěma 
kabelovými Super NES Classic ovladači a 21 předinstalovanými hrami – včetně dosud nevydaného Star Fox 2!
Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System je díky spoustě nových funkcí a vylepšení ultimátním 
kouskem pro všechny, kteří si chtějí užít klasické SNES hry v HD, 60 Hz a pro dva hráče.
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CO JE V BALENÍ?

Nintendo Classic Mini: 
Super Nintendo Entertainment System

Dva Super NES Classic ovladače

HDMI kabel

USB napájecí kabel*

Uživatelský manuál

21 předinstalovaných her**

*Poznámka: Pro provoz konzole je vyžadován napájecí adaptér do USB, který není 
součástí balení. S  konzolí Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment 
System je kompatibilní Nintendo USB napájecí adaptér (prodávaný zvlášť). Zeptejte 
se ve vašem obchodě na jeho aktuální dostupnost.

**Poznámka: Všechny hry obsažené v  Nintendo Classic Mini: Super Nintendo 
Entertainment System jsou v původní americké 60Hz verzi.

Hrajte Super Nintendo hry v 60 Hz!
Díky Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System si můžete užít klasické SNES hry v po-
době, v jaké se měly hrát – v hedvábně plynulých 60 Hz!

Vyberte si ze tří různých Režimů zobrazení
Napodobte klasický SNES vzhled ve 4:3, emulujte starou TV – čáry přes obraz a všechno – díky CRT fi ltru, 
nebo si užijte čistý obraz v řežimu zobrazení Pixel Perfect! 

Ukládejte váš postup díky bodům obnovení
Pomocí bodů obnovení dostupných pro každý titul 
můžete volně ukládat váš postup, ať už jste uprostřed 
úrovně nebo těsně před obtížnou bitvou s bossem.

Vracejte se ve hře zpět
Utekla vám 1-Up houbička? Zapomněli jste 
na  kontejner se životem? Žádný problém! Díky 
funkci Rewind se můžete ve  hře vrátit zpátky 
a udělat všechno správně.

Změňte si výhled pomocí Rámečků
Jste už unavení z  těch otravných černých okrajů 
obrazovky? Teď si můžete rozjasnit herní plochu 
pomocí bezpočtu různých Rámečků!

Rychlý reset
Okamžitě resetujte hru přidržením START, SELECT a L a R tlačítek najednou, aniž byste vůbec museli vstát z po-
hovky!

Ultimátní retro spořič obrazovky!
Nemůžete se nabažit všech těch SNES dobrot? Dokonce i když nehrajte, funkce My Gameplay Demo vysílá 
do TV útržky z vašeho hraní v podobě úžasného old-school spořiče obrazovky!

FUNKCE PRODUKTU
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První SNES eskapáda Maria a Luigiho, která se stala 
historickým bestsellerem, je zavede do nového světa 
s novými postavami, novými schopnostmi a spoustou 
dalšího.

V Super Mario World se bratři Mariovi ocitnou v zemi 
Dinosaurů, poznají jejich nového miloučkého spo-
lečníka Yoshiho a povedou bitvy s Bowserem a jeho 
poskoky v  hromadě zlomyslně navržených úrovní 
plných tajných skrýší. 

Kromě ježdění na Yoshim a vcůcávání nepřátel se mů-
žete také vznést do oblak za pomoci nového Cape Fe-
ather a vzlétnout tak do světa plného dobrodružství! 

Vyšlo: duben 1992 // Žánr: plošinovka // Počet hráčů: 1-2 (střídavě) Vyšlo: září 1992 // Žánr: akční adventura // Počet hráčů: 1

V temné a bouřlivé noci se mladý Link vydává na dob-
rodružství, na které on - ani vy - nikdy nezapomenete! 
Princezna Zelda byla uvězněna a  zlý čaroděj se chystá 
vyvolat Ganona, krále temnoty. Jen Link má odvahu za-
chránit království Hyrule!

A  Link to the Past, je kritiky oceňovaná kapitola ságy 
The Legend of Zelda, proslulá svou působivou grafi kou 
a zvukem, zajímavými dungeony, a protože představila 
teď už klasické předměty jako Hookshot, Pegasus Boots 
a Master Sword. 
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Nastartujte motory v  původní legendární Super 
Mario Kart, ze které se zrodila ještě dnes velmi 
úspěšná série. 

Vyberte si z osmi postav Houbičkového království, 
od známých tváří jako Mario a Bowser, až po Don-
key Konga Jr. v  jeho jediné motokárové podobě. 
Palte gumy na  klasických tratích jako Mariův 
okruh, Bowserův hrad, Pláž Koopů a  nechvalně 
proslulé Duhové cestě!

Závoďte sami, jezděte jeden na jednoho s kamará-
dem a zažijte původní verzi dvojicemi hráčů nejvy-
hledávanějšího Bitevního režimu!

Vyšlo: leden 1993 // Žánr: závody // Počet hráčů: 1-2 (najednou)

V  roce 2560 je největší závodní soutěží šampionát 
F-ZERO. Piloti z celé galaxie riskují své životy v extrémních 
rychlostech bitev turbomotory poháněných vznášedel.

F-ZERO plně využívající efekt Mode 7™ režimu konzole 
Super Nintendo Entertainment System redefi nuje 
závodní hry svou plynulou, rychlou grafi kou a  strhující 
hratelností.

Obsahuje také jeden z  nejznámějších herních 
soundtracků a  seznamuje hráče s  postavami Captain 
Falcon a Samurai Goroh.

Vyšlo: duben 1992 // Žánr: závody // Počet hráčů: 1
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V roce 1994 na vzestupu 32-bitových konzolí se jedné 
hře podařilo rozdrtit konkurenci díky předrenderova-
né 3D grafi ce, animacím v kvalitě kreslených seriálů 
a působivé hudbě – na 16-bitovém Super Nintendu!

Donkey Kong Country vdechla postavě Donkey Konga 
nový život a představila hráčům Diddy Konga, Cranky 
Konga a záporáky Kremlings.

Připojte se k  DK a  Diddy na  cestě za  získáním ukra-
deného banánového pokladu. Překonejte více než 
30 obtížných úrovní, svezte se na  zvířecích přátelích 
a přežijte ztřeštěnou scénu v důlních vozících.

Když vesmírní piráti chytili posledního zbývajícího Me-
troida, je povolána zpět do akce lovkyně odměn Samus 
Aran!

Využívejte schopnosti jako Grapple Beam a X-Ray Scope 
k pohybu v rozsáhlém bludišti planety Zebes a bojujte 
s  nepřáteli a  obřími bossy arzenálem paprsků, raket 
a bomb. 

Super Metroid je známý jako jedna z nejlepších 2D akč-
ních her vůbec a vydláždil cestu pro sérii Metroid Prime 
svým inovativním mixem prozkoumávání, akce a hledá-
ní tajných pokladů. 

Vyšlo: červenec 1994 // Žánr: akční adventura // Počet hráčů: 1Vyšlo: listopad 1994 // Žánr: plošinovka // Počet hráčů: 1-2 (najednou)
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Tato letecká akční hra představuje světu elitního pilo-
ta Foxe McClouda, Slippy Toada a zbytek gangu a je 
do dnes uctívána jako pionýr vesmírných stříleček. 

Naskočte do kokpitu legendárního Arwingu, prostří-
lejte si cestu rozsáhlými úrovněmi jako třeba ikonic-
kou Cornerií a zachraňte systém Lylat od Androssova 
zlého impéria!

Star Fox, využívající výkonu čipu Super FX, je první 
hrou od Nintenda s polygonovou grafi kou a jedním 
z  prvních 3D titulů pro domácí konzole, který kdy 
vznikl.

Star Fox 2, dosud nevydané pokračování původního Star 
Fox, je předinstalovaný na Nintendo Classic Mini: Super 
Nintendo Entertainment System a dovoluje tak hráčům 
vlastnit kousek herní historie!

Star Fox 2 měl vyjít v roce 1995, ale nikdy nespatřil svět-
lo světa – až do teď! Po 22 letech čekání se můžou hráči 
konečně ponořit do tohoto rozsáhlého pokračování, kte-
ré navíc přináší strategické prvky, další rozsáhlé úrovně 
a dvě nové postavy.

Vyšlo: Dosud nevyšlo!  // Žánr: akční, střílečka // Počet hráčů: 1 Vyšlo: červenec 1993 // Žánr: akční, střílečka // Počet hráčů: 1 
V Evropě původně vyšlo jako Starwing
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Street Fighter II v 90. letech defi noval hraní a přinesl 
revoluci do žánru bojovek. Street Fighter II™ Turbo: 
Hyper Fighting představoval třetí vydání původní 
série Street Fighter II a  nabízel bezpočet vylepšení 
a rozšíření.

Street Fighter™ II Turbo: Hyper Fighting obsahuje 
osm originálních světových bojovníků včetně Ryu, 
Chun-Li a  Guileho a  také hratelné bossy Balroga, 
Vegu, Segata a M. Bisona, přičemž nabízí vylepšenou 
rychlost hry a vyváženější postavy.

Super Ghouls’n Ghosts™, třetí hra v legendární séřii Ghosts’n Gob-
lins, sleduje osudy statečného Sira Arthura, který se vydává do zemí 
zamořených démony zachránit unesenou princeznu.

Probojujte si cestu nebezpečnými úrovněmi a porazte bosse v ka-
ždé z nich, abyste postoupili dál, ale pozor: když je Arthur zraněn, 
jeho brnění se rozpadne a jemu zůstanou jen jeho boxerky.

Tato extrémně obtížná plošinovka, původně vytvořená exkluzivně 
pro SNES, si získala přízeň kritiků a okamžitě se stala bestsellerem.

Mega Man™ X, odehrávající se sto let po hrdinově prvním dobrodružství, je 
bez debat klasika SNESu, která si od svého vydání získala širokou přízeň kritiků.

Mega Man™ X představuje podstatně účinnější generaci robota známého 
jako X, který se – společně s  Maverickem Zero - musí postavit nové hrozbě: 
Reploidům.

Jako Mega Man, i  X se musí probojovat každou napínavou úrovní a  porazit 
bosse, aby získal jeho zbraň pro vlastní použití. Ale narozdíl od  Mega Mana 
může narážet do nepřátel, šplat po stěnách a sbírat brnění, aby si vylepšil svoje 
schopnosti!

Released: December 1992 // Genre: Action, Platformer / / Players: 1

Vyšlo: prosinec 1993 // Žánr: akční, plošinovka  // Počet hráčů: 1

Vyšlo: říjen 1993 // Žánr: bojovka  // Počet hráčů: 1 - 2 (najednou) 
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Století klidu v Transylvánii skončilo. Hrabě Drákula se vrátil a tentokrát má náhrobní kámen s vaším jménem: 
Simon Belmont!

Super Castlevania IV přestavuje zlatý hřeb populární série Castlevania od Konami a přináší na SNES něco z toho 
nejlepšího plošinkového prozkoumávání a akce.

Prozkoumejte hrad a jeho strašlivá zákoutí a používejte váš bič jako hák, abyste se přehoupli přes nastrašené 
pasti.Ozbrojte se zbraněmi jako sekery, svěcená voda a další a pošlete Drákulovy poskoky zpátky pod zem!

Zlý Magikoopa Kamek unesl Baby Maria! V tomto pokračování Super Mario 
World hraje úplně poprvé hlavní roli Yoshi!

Vaším úkolem je úspěšně donést Baby Maria zpátky k rodičům v Houbičko-
vém království a přitom se vyhýbat všem Kamekovým chytrým pastem a zlým 
poskokům. Házejte vejce, manipulujte s unikátními předměty a řešte hádan-
ky!

Při vašem spěchu za splněním úkolu si užívejte bohatá a barevná, ručně kres-
lená místa na Ostrově Yoshíků. Je Yoshi schopný splnit důležitý úkol?

V roce 2636 zuří Vetřelčí válka a je na dvou vojácích, Jimbovi a Sullym, aby zastavili invazi. Hrajte v této SNES klasice 
sami nebo s kamarádem a probojujte si cestu šestí úrovněmi nekonečné „běhej a střílej” akce.

Sbírejte vylepšení jako bomby, plamenomety, střelbu dávkou, lasery a naváděné střely. Ovládejte Jimba a Sullyho 
na jejich cestě válkou rozervanými městy, závoďte na vzdušných motorkách, osedlejte si rakety a nakonec se prostřílejte 
do vetřelčí základny a porazte jejich bosse jednou pro vždy.

Připravte se na knockoutový zážitek v Super Punch-Out!!, pokračování klasické boxovací hry pro Super Nintendo!

Na vaší cestě na vrchol žebříčku WVBA (World Video Boxing Association) se střetněte s vašimi oblíbenými soupeři 
z automatové a NES verze a také se zástupem úplně nových protivníků.

Postavte se 16 soupeřům v režimu Šampionátu, naučte se jejich techniky a slabá místa, abyste je porazili, nebo 
trénujte vaše dovendosti na jednotlivých protivnících v režimu Time Attack.

Vyšlo: říjen 1995 // Žánr: plošinovka  // Počet hráčů: 1

Vyšlo: listopad 1992 // Žánr: akční, střílečka, plošinovka  // Počet hráčů:  1 – 2 (najednou)
V Evropě původně vyšlo jako Super Probotector: Alien Rebels

Vyšlo: leden 1995 // Žánr: sport, box // Počet hráčů: 1
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Před dávnými dobami zlé bytosti stvořily mocné tvory jménem Espeři a vyslali je jednoho proti druhému. Výsledná bitva zane-
chala jejich svět v doutnajících troskách. Legenda vypráví, že Espeři zničili jak sebe, tak i většinu lidstva.

Magie zmizela navždy. Staletí uplynula a racionální svět má pro Espery místo jen v mýtech, dokud se neobjeví jeden zmrzlý. 
Najednou přicházejí zprávy o magických útocích na civilisty. Imperiální komando využívá při nájezdech magií poháněné zbra-
ně MagiTek. Magie očividně ožila a svět je zase v nebezpečí.

Houbičkové království stojí před novou hrozbou, protože z nebe spadl obrovský meč a uvrhl celou zemi do chao-
su. Mario musí dát dohromady neočekávanou skupinu spojenců a postavit se hanebnému Smithy Gangu!

Před Paper Mario a Mario & Luigi bylo prvním RPG s Mariem toto oslavované dílo vzniklé spoluprácí mezi Ninten-
dem a autory Final Fantasy™, Squaresoftem™ (nyní Square Enix™). Spousta hráčů si udržuje bohaté vzpomínky 
na vtipné rozhovory a pestré postavy jako Mallow a Geno.

Na světě existuje jedna síla, která udržuje dobro a zlo v perfektní rovnováze – Strom many. Ale kouzelný meč pře-
svědčil mladého bojovníka, aby ho tasil, čímž se tato rovnováha narušila a po světě se šíří zlo.

Nyní musí tento bojovník podstoupit nebezpečnou cestu, aby našel semínko many, které bylo skryté po staletí. Jen 
tak může být obnovena harmonie. V tomto úžasném dobrodružsví nejsou věci takové, jakými se zdají být!

Když na Zem, poblíž Nessova domu, dopadne meteorit, vydává se tento statečný mladý muž vyšetřit, co se vlastně 
stalo, ale neuvědomuje si, že začíná epické dobrodružství, které změní jeho život... oh, a jen tak mimochodem může 
zachránit celý svět!

EarthBound je, díky strhujícímu příběhu, světu bohatému na detaily a hromadě unikátních vlastností, propracované 
epické RPG.

Vyšlo: říjen 1994 (v Severní Americe) // Žánr: RPG // Počet hráčů: 1
V Japonsku původně vyšlo jako FINAL FANTASY® VI

Vyšlo: květen 1996 (v Severní Americe) // Žánr: RPG // Počet hráčů: 1

Vyšlo: červen 1995 (v Severní Americe) // Žánr: RPG // Počet hráčů: 1

Vyšlo: listopad 1994 // Žánr: RPG // Počet hráčů: 1 - 2 (najednou)
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Kirby’s Dream Course přináší úplně nový pohled na Golf v podobě Kirbyho jako míčku a překážek v podobě nepřátel! Ovládněte osm 
různých hřišť plných vody, bodáků, pásových dopravníků a trampolín. 

Odpalte Kirbyho tak, aby zničl nepřátele a pak si to zamířil do díry, která se objevila. Upravte si úhel pohybu, přidejte rotaci a sílu 
a dokonce kopírujte schopnosti nepřátel; třeba se vznášejte pomocí slunečníku, zmrazte vodu ledem nebo zapalte záporáky ohněm! 

Kirby Super Star obsahuje ne jednu, ne dvě, ale hned osm her v jednom, přičemž v každé z nich vystupuje náš 
mocný růžový hrdina se schopností kopírovat vlastnosti nepřátel. 

Každé dobrodružství má svůj příběh s Kirbym bojujícím proti klasickým nepřátelům jako Meta Knight a Král 
Dedede, a unikátní hratelnost: skákání po plošinkách, hledání pokladů a dokonce i vesmírnou střílečku!

Vyšlo: srpen 1995 // Žánr: sport, golf // Počet hráčů: 1 - 2 (střídavě)

Vyšlo: leden 1997 // Žánr: plošinovka // Počet hráčů: 1 - 2 (najednou)
V Evropě původně vyšlo jako Kirby’s Fun Pak.
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