Marynarka i helikoptery czyli rozszerzenie „Władcy morza” nadciąga do War Thunder wraz z wersją na Xbox One

W najnowszym dodatku udostępniono siły
marynarki, w ramach których dostępnych jest ponad 80 różnych okrętów z USA, Niemiec
oraz ZSRR. Ponadto śmigłowce trafią do wszystkich graczy, a osoby posiadające konsolę
Xbox One nareszcie mogą grać zupełnie za darmo, ciesząc się z wielu poprawek
i aktualizacji.
Aktualizacja „Władcy morza” udostępnia okręty wszystkim graczom, również
konsolowym. W ich ręce oddano aż 85 różnych okrętów z USA, Niemiec czy ZSRR.
Kapitanowie z War Thunder mogą od teraz także walczyć na wszystkich mapach
umiejscowionych na całym świecie, zasiadając za sterami różnorakich typów jednostek
morskich: od kutrów torpedowych po krążowniki. Podczas gdy wymienione wyżej kraje będą
już toczyć zaciekłe bitwy morskie, flota Wielkiej Brytanii wkracza w etap zamkniętych
testów, oferując graczom 26 okrętów, w tym słynne korwety typu Flower. Osoby, które
zechcą sprawdzić je w boju, mogą otrzymać do nich wczesny dostęp poprzez wykonywanie
zadań w grze lub zakupić jeden z brytyjskich zestawów. Marynarka cały czas się rozwija,
a w przyszłości do walki staną kolejne kraje z własnymi okrętami i drzewkami rozwoju.
Na fanów War Thunder, wraz z przyszłymi aktualizacjami, czekają również nowe wyzwania,
tryby gry, a także rozbudowana mechanika.
Do niedawno wprowadzonych helikopterów USA i ZSRR dołączają także maszyny
niemieckie! Śmigłowce to nowy rodzaj jednostek w War Thunder, służących do zwalczanie
pojazdów naziemnych. Można z nich korzystać w bitwach mieszanych, mierząc się
z graczami zasiadającymi za sterami czołgów i samolotów, lub walczyć w specjalnym trybie
śmigłowce vs śmigłowce, w których ostrzeliwujemy kontrolowane przez komputer naziemne
cele.
Przedpremierowe testy na platformie Xbox One dobiegły końca, co oznacza, że War
Thunder jest obecnie dostępny za darmo dla subskrybentów Xbox Live Gold. Od teraz gracze
konsolowi mogą dołączyć do pobratymców na PC dzięki rozgrywce cross-platformowej.
Aktualizacja wprowadza także niemiecki bombowiec Ju 288C oraz japońską platformę
rakietową typu 75 MLRS. Dodatkowo gracze natrafią na drobne zmiany na mapach
oraz poprawki balansujące grę. Zaktualizowano także ekonomię, która od teraz nagradza
dłuższe bitwy większą liczbą Punktów Badań.
Więcej informacji odnośnie aktualizacji 1.83 „Władcy morza” znajdziecie na oficjalnej
stronie.
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