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Horizon zero dawn pc portugues

O TERRE É MAIS O NOSSO Você conhece toda a aventura de Aloy e desvenda os mistérios de um mundo dominado por máquinas mortais. Depois de ser expulsa de sua tribo, a jovem caçadora fará de tudo para saber seu passado, seu destino... e evitar uma catástrofe que ameace o mundo. Use ataques devastadores e mostre sua astúcia contra
máquinas e tribos rivais únicas enquanto explora um mundo aberto cheio de vida... e os perigos. Horizon Zero Dawn™ é um RPG multipremiado, e esta edição completa para PC inclui a expansão maciça de The Frozen Wilds, com novos campos, habilidades, armas e máquinas. COMPREND: Horizon Zero Dawn - Expansão The Frozen Wilds - Look of the
Thunder of The Carja Patrol and Mighty Bow of the Carja - Joint Market Carja - Banuk Explorer's Look and Banuk Chacin Arc - Banuk Traveler's Set - Minimal Nora Guardian Set: Requer um sistema operacional de 64 bits e processador de sistema operacionalOpera Processador: Processador de 64 bits do Windows 10: Intel Core i5-2500K@3.3GHz ou
AMD FX 6300-3.5GHzMemory: 8GB de placa RAMGraphics: Nvidia GeForce GTX 780 (78 78 78 20 0 3GB) ou AMD Radeon R9 290 (4GB)DirectX: Versão 12Disk Space: Requer 100GB de espaço livre recomendado: Requer um sistema operacional e processador de sistema operacional de 64 bits: Windows 10 64 bitProcessador: Intel Core i i i 7 -
4770K@3.5GHz ou Ryzen 5 1500X@3.5GHzMemory: 16GB de CARRINHO GRÁFICO: Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB) ou AMD Radeon RX 580 (8GB)DirectX : Versão 12Disk Space: Requer 100GB de espaço livre Mantenha-se atualizado com as últimas atualizações de conteúdo verificando notas de patch! Descubra a lendária missão de Aloy e
descubra os mistérios de um mundo governado por máquinas mortais. A jovem caçadora, pária de sua tribo, luta para desvendar seu passado, para descobrir seu destino... e evitar uma ameaça catastrófica para o futuro. Lançar ataques táticos devastadores em máquinas únicas e tribos rivais enquanto você explora um mundo aberto cheio de vida
selvagem e perigos. Horizon Zero Dawn™ é um jogo de rpg de ação que recebeu vários prêmios - e esta edição completa para PC inclui a enorme expansão The Frozen Wilds, com novo terreno, habilidades, armas e máquinas. Horizon Zero DawnExpansão The Frozen WildsRoupa Carja Storm Ranger e arco Carja MightyPacote Carja TraderRoupa Banuk
Trailblazer e arco Banuk CullingPacote Banuk TravellerPacote Nora KeeperLivro de arte digitalWindows 10 64-bitsWindows 10 64-bitsIntel Core i5-2500K@3.3GHz/AMD FX 6300@3.5GHzIntel Core i7-4770K@3.5GHz/Ryzen 5 1500X@3.5GHz8GB RAM16GB RAM50~100GB50~100GBDirectX 12DirectX 12Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB)/AMD Radeon
R9 290 (4GB)Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)/AMD Radeon RX 580 (8GB) AUDIO : English, Italian, Spanish - Spain, French, German, Arabic, Portuguese, Polish, Portuguese - Brazil, Russian, Spanish - Latin AmericaTEXT : English, French, Italian, German, Spanish - Spain, Arabic, Dutch, Português, Chinês - Simplificado, Sueco, Chinês - Tradicional,
Dinamarquês, Finlandês, Coreano, Polonês, Polonês, - Brasil, Rússia, Espanha - América Latina, Acordo de Usuários Japoneses Software submetido a �tica uma licença de privacidade por: #ROVER GAMES 1 mês atrás Download Horizon Zero Dawn Torrent Pc. Experiência Aloy dos Nora em sua lendária busca para desvendar os mistérios de um
mundo controlado por Máquinas Mortais. Exilado de sua tribo, este jovem caçador luta para desvendar seu passado, para descobrir seu destino... e colocar um fim a uma catástrofe futura. Lançar ataques táticos devastadores contra máquinas e tribos rivais enquanto você explora um mundo aberto cheio de vida selvagem e perigos. Com novos territórios.
Baixe Horizon Zero Dawn Torrent Pc. Título: Horizon Zero Dawn Gênero: Ação, Aventura, RPG Idiomas: Inglês, Português e outros. Data de lançamento: Agosto 2020 Tamanho: 58,8GB - Sistema Operacional: Windows 10 64 bits - Memória Ram: 8GB - Processador: Intel Core i5-2500K@3.3GHz ou AMD FX 63 0 0 3.5GHz - Placa gráfica: Nvidia GeForce
GTX 780 (3GB) ou AMD Radeon R9 290 (4GB) - Disco Rígido: os desenvolvedores de software mais recentes de 100GB suportam a atualização de download. Comprar! Link inválido: clique aqui Vários erros: clique aqui Pode Você Executá-lo: clique aqui TERRA É NOSSA NÃO MAISExperiência Toda a lendária busca de Aloy para desvendar os mistérios
de um mundo governado por Machines.An párias mortais de sua tribo, a jovem caçadora luta para descobrir seu passado, descobrir seu destino... e colocar um fim a uma ameaça catastrófica para o futuro. Desencadeie ataques táticos devastadores em máquinas únicas e tribos rivais enquanto você explora um mundo aberto repleto de vida selvagem e
perigo. Horizon Zero Dawn™ é um jogo de RPG de ação multipremiado - e esta edição completa para PC inclui a enorme expansão The Frozen Wilds, com novas terras, habilidades, armas e máquinas. INCLUI: Horizon Zero Dawn - A expansão Frozen Wilds - Carja Storm Ranger Outfit e Carja Mighty Bow - Carja Trader Pack - Banukblazer Trail Outfit e
BanukCullIng Bow - Banuk Traveller Pack - Nora Keeper Pack - Digital Art Book
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