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Utilize a Força com o

“Kinect Star Wars” 

A partir de 3 de Abril, o “Kinect Star Wars™” dá vida ao 

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 as características naves e veículos, esbravejar 

como um Rancor feroz e até dançar com as famosas 

personagens de Star Wars. 

Detalhes

• Editor: LucasArts (E.U.A. e Canadá) e Microsoft Studios 

(internacional)

• Produtor: Terminal Reality, Good Science e Microsoft 

Studios

• Classificação: PEGI 12 anos

• Preço:  49,99 Euros

Restrições de Publicação de apreciações e críticas

As críticas estão sujeitas a restrições de publicação até

Terça-feira, 3 de Abril às 07:01, tanto para a imprensa como 

para a cobertura online. Ao aceitar uma cópia final do jogo 

antes do lançamento a 3 de Abril, compromete-se a não 

publicar online, na imprensa nem partilhar nas redes sociais 

apreciações sobre o jogo até esta data e hora.



ENTRE NA 

GALÁXIA DE 

STAR WARS

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.

Partilhe a Força com os amigos 

através dos modos de cooperação, 

competição e de duelo. A 

funcionalidade de entrada e saída 

fácil permite que um segundo 

jogador se junte imediatamente à 

ação dos Jedi.



DOMINAR A 

FORÇA, TU 

CONSEGUIRÁS

Concretize o seu destino como Jedi 

enfrentando uma ameaça que 

poderá comprometer a própria 

estrutura da República. 

Empunhe um Sabre de Luz e domine 

a utilização da Força em combate.

Envolva-se em batalhas espaciais, 

viajando pela Galáxia e conduzindo 

Speeder Bikes e Landspeeders nesta 

épica viagem.

Ao concluir um duelo no modo Jedi 

Destiny desbloqueará Duels of Fate, a 

suprema fantasia Jedi. Derrote o 

Lado Negro lutando contra cinco 

personagens adicionais, incluindo 

Count Dooku e Darth Vader.

Sugestão de Jedi:

Se for um Jedi canhoto, levante a 
mão esquerda no início do jogo 
para definir as suas preferências



TORNE-SE CAMPEÃO 

DE PODRACER

Torne-se campeão do mais perigoso 

desporto da Galáxia. Compita em seis 

corridas em cinco planetas, incluindo 

Tatooine, Felucia, Utapau, Bespin e até 

Coruscant.

Ao avançar, desbloqueará pilotos e 

Podracers adicionais, todos com 

características exclusivas, permitindo-lhe 

personalizar a corrida com base no estilo 

que preferir. Existem quinze pilotos 

diferentes, incluindo favoritos como Clegg

Holdfast e Ben Quadinaros.

Compita em dois circuitos com três corridas 

cada, terminando com a famosa Boonta Eve 

Race. Ganhe a corrida final para 

desbloquear um piloto secreto, Sebulba.

Sugestão de Jedi:

Para ultrapassar, tire os outros

pilotos da pista deslocando o seu

Podracer na lateral. Afaste

também os ratos Womp e outras

criaturas do seu pod agitando os

braços



Sugestão de Jedi:

Destrua tudo o que vê: derrube 

caças TIE dos céus, combata 

contra AT-ST Walkers, agarre e 

lance ou coma Jawas, 

Stormtroopers, Droids e outros 

inimigos

CONFRONTO 

RANCOR

Ocorreu uma fuga no poço sob o 

palácio de Jabba: anda um monstro 

Rancor à solta, ameaçando destruir 

Mos Eisley. No papel de Rancor, o seu 

objetivo é provocar o caos e dizimar o 

máximo possível.

Jogue como quatro Rancors 

diferentes para destruir Naboo, Mos 

Espa, Mos Eisley e Felucia. Cada 

Rancor - Bull, Jungle, Sand e Tyrant -

possui as suas próprias habilidades 

exclusivas.

Avance violentamente neste modo 

para desbloquear um Rancor secreto 

no final do percurso.



Sugestão de Jedi:

Dance em diversos planetas e níveis 

de dificuldade para desbloquear 

uma música secreta no final do 

percurso

CONCURSO DE DANÇA 

GALÁCTICA
Inspirado na famosa cena da sala do trono em 

O Regresso de Jedi, “Kinect Star Wars” 

desafia-o a dançar para Jabba the Hutt e 

contra muitas das suas personagens favoritas 

de Star Wars. Dance em quatro localizações 

diferentes: 

• Palácio de Jabba em Tattooine

• Cidade Nebulosa deBespin

• Coruscant 

• A Estrela da Morte

As personagens de Star Wars fornecem a 

música, que inclui versões ao estilo Star Wars

de músicas populares.

Este modo oferece 15 músicas com diversos 

níveis de dificuldade para cada música, 

desbloqueamento de personagens e, claro, 

muita comédia.



EIS OS DROIDS 

QUE PROCURAVA

Traga o universo de Star Wars

para a sua sala de uma forma 

totalmente inovadora com o 

bundle Xbox 360 Limited Edition 

“Kinect Star Wars”. 

Baseado nas personagens que 

conhece e adora, o bundle Xbox 

360 Limited Edition “Kinect Star 

Wars” oferece um disco rígido de 

320 GB, uma consola azul e 

branca e um sensor Kinect branco 

inspirados no R2-D2, um 

controlador sem fios Xbox 360 

inspirado no C3PO, sons 

exclusivos do universo Star Wars e 

um auricular com fios Xbox 360. 



QUE A FORÇA ESTEJA 

CONTIGO

Conteúdos

Os conteúdo seguintes podem ser transferidos 

de*: 

http://press.xbox360.com/products/p54/kinect-

star-wars

• Logótipos e imagens de capa

• Ficha técnica do jogo

• Capturas de ecrã

• Capas

• Trailer de lançamento

• Imagens do jogo e vídeos virais

*Note que esta localização se destina a utilização exclusiva pela 

imprensa

Para mais informações ou diretrizes das 

restrições de publicação, contacte: 

• Ana Trindade, Lift, (+351) 93 484 74 94, 

ana.trindade@lift.com.pt

• Raquel Pires, Lift, (+351) 918 267 701,

• Raquel.pires@lift.com.pt
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