
PlayStation5ajungeîn
þaranoastrãînnoiembrie

V
eºti bune pentru
amatorii de jocuri vi-
deo, copii sau adulþi.
Cele mai bune jocuri
din istoria PlaySta-
tion, precum Mar-

vel's Spider-Man: Miles Morales,
Call of Duty: Black Ops Cold War, ºi
Demon's Souls vor fi disponibile pe
PS5. Sony Interactive Entertain-
ment (SIE) a anunþat data de lan-
sare ºi detaliile legate de preþ pen-
tru consola PlayStation 5. Consola
se va lansa pe 12 noiembrie în
ºapte pieþe cheie: Statele Unite, Ca-
nada, Mexic, Australia, Noua Zee-
landã, Japonia ºi Coreea de Sud.
Lansarea la nivel global va continua
pe 19 noiembrie, atunci când

consola va fi disponibilã ºi în cele-
lalte regiuni, inclusiv în Europa,
Orientul Mijlociu, America de Sud,
Asia ºi Africa de Sud. PS5 Digital
Edition va fi disponibilã la un preþ
de vânzare recomandat de
1.999,99 lei, iar consola PS5 cu uni-
tate opticã Blu-ray™ Ultra-HD va
putea fi achiziþionatã la un preþ re-
comandat de 2.499,99 lei. Ambele
modele PS5 vor utiliza acelaºi sis-
tem dedicat ce integreazã atât
CPU, cât GPU, pentru graficã de
înaltã fidelitate, pânã la rezoluþia
4K, dar ºi acelaºi SSD ultra-rapid cu
I/O (input/output) integrat care va
livra încãrcare extrem de rapidã. De
asemenea, ambele modele PS5
oferã o experienþã imersivã mai

profundã, datoritã controlerului wi-
reless DualSense ºi capabilitãþilor
audio 3D, astfel încât jucãtorii sã se
bucure de aceleaºi experienþe de
gaming transformaþionale, indife-
rent de versiunea PS5 pe care o vor
alege.

"Încã de când am anunþat pentru
prima datã anul trecut noua noa-
strã generaþie de console, am pri-
mit o susþinere uimitoare din par-
tea dezvoltatorilor ºi a fanilor jocu-
rilor video din întreaga lume, iar
acest lucru este cu adevãrat impre-
sionant", a spus Jim Ryan, Preºedin-
te ºi CEO Sony Interactive Enterta-
inment. La portofoliul sãu de jocuri,
SIE a dezvãluit cã va adãuga o serie
de noi titluri care vor fi disponibile

pe PS5, printre care:
Devil May Cry 5™ Special Edition

(Capcom); Final Fantasy XVI (Squa-
re Enix); Five Nights at Freddy's Se-
curity Breach (Steel Wool Studios ºi
ScottGames); Hogwarts Legacy
(Warner Bros. Games); A new God
of War title (Santa Monica Studio).
Jocurile exclusive SIE Worldwide
Studios vor avea la lansare preþuri
recomandate începând de la 299
lei pânã la 399 lei.
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