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O “Kinect Star Wars™” traz de volta o universo de Star Wars de uma forma totalmente inovadora. Tirando partido do 

poder sem comandos do Kinect para a Xbox 360, “Kinect Star Wars” permite aos fãs treinar fisicamente as suas técnicas 

de Jedi, tomar o poder da Força nas suas mãos, pilotar os característicos navios e veículos, esbravejar como um Rancor 

feroz e mesmo dançar com as famosas personagens de Star Wars. Através do movimento de todo o corpo, os jogadores 

podem viver a derradeira fantasia de Star Wars para utilizar a Força, combater com um Sabre de luz e muito mais, sem a 

utilização de comandos. 

 

Detalhes: 

 Entre na Galáxia. Fiel à saga Star Wars que todos conhecemos e veneramos, “Kinect Star Wars” dá vida à “galáxia 

muito, muito distante” com gráficos impressionantes e as emblemáticas personagens, veículos, naves, Droids e 

muito mais. 

 Use a Força. Criado com base em alguns dos momentos mais marcantes de toda a saga, “Kinect Star Wars” convida-

o a viver uma ampla variedade de experiências de jogo físico, como lançar os poderes dos Cavaleiros Jedi com a 

ponta dos dedos. 

 Personalize o seu treino. Viva toda a extensão do Universo Star Wars enquanto esgrime um Sabre de luz, treina 

para se tornar um Mestre Jedi, voa ao comando de uma speeder bike, se torna campeão de Podracer, lança o caos 

enquanto um violento Rancor, combate o Lado Negro em duelo de um-para-um, dança para Jabba the Hutt e muito 

mais. 

 Una forças. Partilhe a Força com os amigos através dos modos de cooperação, competição e de duelo. A 

funcionalidade de entrar e sair facilmente permite que um segundo jogador se junte imediatamente à ação dos Jedi. 
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As informações contidas nesta ficha técnica referem-se a um produto de pré-lançamento, podendo ser alteradas antes 

do respetivo lançamento comercial. Da mesma forma, as informações poderão não descrever ou refletir com exatidão o 

produto aquando do respetivo lançamento comercial. Esta ficha técnica é apenas informativa e a Microsoft não concede 

quaisquer garantias, expressas ou implícitas, no que diz respeito a esta ficha técnica ou às informações nela contidas. 

 

LucasArts e o logótipo LucasArts são marcas comerciais registadas da Lucasfilm Ltd. © 2012 Lucasfilm Entertainment 
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