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Ontem teve uma feira de videogame muito
importante valia um prêmio tinha
exposição sobre Counter Strike, jogos
novos do PC e, é claro sobre os
videogames. Estava também acontecendo
um torneio do FIFA 11. Dois jogadores
chegaram a final e foi muito emocionante o jogo estava pegando fogo. Estes
jogadores chegaram a final em 2008, 2009,
2010 e 2011. Eles têm muitos títulos e são
muito bons e são extraterrestres. O placar
final foi de 5 X 4 e o Gustavo vai para outro
torneio tentar ganhar outro prêmio .
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O PlayStation 3 (oficialmente abreviado
como PS3[) é o terceiro console de
videogame produzido pela Sony Computer
Entertainment e o sucessor do PlayStation
2 como parte da série PlayStation. O
PlayStation 3 compete contra o Xbox 360 e
o Nintendo Wii como parte da sétima
geração de consoles de videogame.
O principal recurso que distingue o
PlayStation 3 de seus predecessores é o
seu serviço unificado de jogo online, o
PlayStation Network, que contraria a
política oficial da Sony de depender dos
desenvolvedores de jogos para conseguir
tal experiência. Outros recursos do console
incluem suas robustas capacidades
multimídia, sua conectividade com o
PlayStation Portable e a utilização de
formato de disco óptico de alta-definição,
Blu-ray Disc, como seu meio de
armazenamento primário.O PlayStation 3
também foi o primeiro reprodutor no
mercado de Blu-ray compatível com a
especificação 2.0.
O PlayStation 3 foi inicialmente lançado em
11 de novembro de 2006 no Japão 17 de
novembro de 2006 na América do Norte[,
16 de março de 2007 no Reino Unido e
Irlanda e em 23 de março de 2007 na
maior parte da Europa e na Oceania. Foram
disponibilizadas duas SKUs ao lançamento:
um modelo básico com disco rígido (HDD)
de 20 GB e um premium com um disco
rígido de 60 GB e vários recursos
adicionais[ (o modelo de 20 GB não foi
lançado na Europa ou Oceania). Desde
então, várias revisões foram realizadas aos
modelos
disponíveis
do
console,
particularmente com o lançamento de um
novo modelo "slim" em setembro de 2009,
coincidindo com a reformulação do console
e seu logotipo.
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portáteis. 43% menor que o original
sistema PSP ® e não discos de transportar.
16 GB de memória Flash oferece bastante
espaço para jogos, filmes, programas de
TV, fotos e muito mais

O sistema PSP ® go é pequeno, mas
poderoso. Build-in Wi-Fi * permite que
você baixe o que quiser, o segundo que
você quiser, incluindo centenas de jogos
completos, add-ons, demos gratuitas,
quadrinhos, e os mais recentes filmes e
programas de TV a partir da PlayStation ®
Store. Salvar tudo diretamente para seu
disco rígido de 16GB gigante: não há
necessidade de transportar um punhado
de discos de jogos e cartões de memória,
embora o MicroTM Memory Stick está
sempre lá, se você precisar de mais espaço.
Participar de jogos multiplayer online e
utilizar o suporte embutido Bluetooth para
se conectar a um fone de ouvido sem fio
ou ligar os sistemas de amigos PSP ®,
telefones celulares e telefones fixos
usando nosso built-in Skype ™ **
connection.Squeeze
todas
essas
características em um espaço 43% menor
do que o original sistema PSP ®, adicione
um ultra-crisp 3,8 polegadas tela LCD,
gráficos de alta qualidade, robusto e jogojogo e você ter a experiência completa de
um console, mas jogável em qualquer lugar
e em toda parte. PSP ® ir sistema de
sistemas detailsPSP ®. Design ultra-

Design elegante e tela de slide cabe
facilmente em seu bolso Bluetooth ®
Recursos completos de multimídia,
incluindo música, fotos, vídeos, navegação
na internet, Skype ™, rádio, internet e
muito mais Jogabilidade robusto e gráficos
nítidos que só são possíveis no sistema PSP
® go . PlayStation ® Network
anywhere.Comics, PSone ® clássicos, filmes
e programas de TV e de toneladas curso de
jogos populares e franquias de sucesso
Centenas de títulos disponíveis para
downloads de jogos completos e mais de
16.000 peças de conteúdo disponível na
PlayStation ® Store, com muito mais por vir
* Usuário responsável por todas as taxas
associadas. ** Para sistema PSP ® 1000,
PSP ® recurso de sistema de 2000 e sistema
PSP ® 3000 modelos de série, Skype requer
fone de ouvido e controle remoto (por
sistema PSP ®). Taxas de serviço podem ser
aplicadas. Você deve ter acesso à Internet
através de um ponto de acesso sem fios ou
hotspot para usar este recurso
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