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Zmiany w zestawach przedmiotów w patchu
2.4.0

Na łamach oficjalnego forum pojawiła się kompletna lista zmian w zestawach przedmiotów, które są
obecnie dostępne w Diablo III: Reaper of Souls. Aktualizacji doczekały się również umiejętności
Krzyżowca oraz Mnicha. Całkowicie usunięto z gry możliwość losowania się jaskiń średnich i dużych w
Głębokich Szczelinach. Zaktualizowaną listę zmian w patchu 2.4.0 znajdziecie poniżej.

Do gry wprowadzono następujące poprawki:
Ogólne
Mapy jaskiniowe średnich i dużych rozmiarów nie będą się już pojawiać w
Głębokich Szczelinach. Populacja na mapach jaskiniowych małego rozmiaru w
Głębokich Szczelinach została zwiększona. (1 grudnia)
Przedmioty
Dziedzictwo Raekor
6 elementów
Zwiększono premię do obrażeń z 300% do 500%. (11/24)
Zmiana ta została wycofana. (12/1)
Potęga Ziemi
6 elementów
Zmniejszono premię do obrażeń z 1200% do 1000%. (12/1)

Ozdoby Ognistego Ptaka
6 elementów
Ozdoby Ognistego Ptaka zostały w niewielkim stopniu przeprojektowane.
Obecnie otrzymujecie premię o stałej wartości w przypadku, gdy płonie
dowolny przeciwnik elitarny (zamiast premii opartej na liczbie płonących
przeciwników elitarnych). (12/1)
Premia 50% do obrażeń za zwykłe potwory (białe) będzie się teraz
poprawnie kumulować.
W danym momencie gracz może posiadać tylko jeden poziom kumulacji
premii 600% do obrażeń.
Premia 600% do obrażeń za przeciwników elitarnych może się kumulować z
premią 50% za zwykłe potwory.
Poziom kumulacji premii 600% do obrażeń za przeciwników elitarnych działa
prawidłowo w przypadku potworów elitarnych, unikalnych oraz bossów.
Ostrze Wodza
Zmniejszono premię do obrażeń z 500-600% do 400-500%. (12/1)
Wachlarz Lorda Greenstone'a
Zmniejszono premię do obrażeń z 250-300% do 80-100%. (12/1)
Balista Fortecy
Zmniejszono skuteczność osłony z 4-5% do 2-3%. (12/1)
Opus Magnum Delsere
Widmowe Ostrza, Eksplozja Energii oraz Fala Mocy czerpią obecnie korzyści
z premii zapewnianych przez ten zestaw. (12/1)
Strój Małpiego Króla
6 elementów
Zwiększono premię do obrażeń z 1000% do 1500%. (12/1)
Aspekty Tal Rashy
4 elementy
Zmieniono premie za zestaw
Każdy atak z użyciem mocy tajemnej, zimna, ognia i błyskawic powoduje
zwiększenie wszystkich twoich odporności o 25% na 8 sek. (12/1)
6 elementów
Zwiększono premię do obrażeń z 300% za każdy poziom kumulacji do 500%
za każdy poziom kumulacji. (12/1)
Poszukiwaczka Światłości

6 elementów
Zwiększono premię do obrażeń z 750% do 1250%. (12/1)
Szaty Nefrytowego Żniwiarza
2 elementy
Skrócono czas wykorzystywany przez ponowne użycie Opętania ze 120 do
60 sek. wartości obrażeń zadawanych z upływem czasu. (12/1)
6 elementów
Skrócono czas wykorzystywany przez detonację Żniw Dusz z 300 do 150 sek.
wartości obrażeń zadawanych z upływem czasu. (12/1)
Ornament Lakumby
Zwiększono premię do redukcji obrażeń z 5% do 6% za każdy poziom
kumulacji Żniw Dusz. (12/1)
Palec Wielkoluda
Zmniejszono premię do obrażeń z potrójnych obrażeń do podwójnych
obrażeń. (12/1)
Nawiedzenie Zunimassy
6 elementów
Zwiększono premię do obrażeń z 400% do 800% obrażeń zadawanych
przeciwnikom trafionym umiejętnościami wykorzystującymi zasoby. (12/1)
Ciernie Zaklinacza
2 elementy zestawu
Zmniejszono premię do obrażeń z 50% do 25%.(12/1)
Życzenie Śmierci
Zmniejszono premię do obrażeń z 75-100% do 60-80%. (12/1)
Krzyżowiec
Żelazna Dziewica
Zmniejszono premię do Cierni ze 100% do 50%. (12/1)
Mnich
Grzmiące Pięści
Ładunek Statyczny
Zmniejszono obrażenia rozpryskowe z 50% do 30%. (12/1)
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Stuck at home all summer due to http://www.replicaswatchesuks.co.uk torn ankle, McClintok's unnamed, 16-year-old,
changeable advocate observes a alternation of camp contest disentangle about her: "no amount what time of day it is,
there are consistently humans sitting on their porches, or continuing on the sidewalk talking to added people, or beyond
the artery on their neighbors' porches, bubbler coffee and talking". If the narrator's neighbor, Jojo Benn, allotment
afterwards a two-year absence, the summer she anticipation would be the a lot of arid of her activity turns out to be the
a lot of unforgettable. Replica Jaeger LeCoultre. Two years earlier, Jojo Benn had been the adjacency bully. Whenever he
came around, humans in this front-porch association beyond to the added ancillary of the
http://www.humanbeans.co.uk artery or went aback central their homes. Jojo and his accompany abashed the
neighborhood, coercing the humans into blackout through abhorrence of retaliation. Neighbors~Angelina
2016/01/19 07:42
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Pozostałe nowości

Test TP-Link AC1200

Router TP-Link Archer C1200 jest konstrukcją bardzo z
wyglądu nawiązującą do innych routerów tej firmy. Za kwotę w okolicach 210 zł otrzymujemy urządzenie, które powinno
tak naprawdę w 100% pokrywać w pełni potrzeby każdego użytkownika oczekującego od routera przede wszystkim
stabilnej pracy i osiągów. Postanowiliśmy zatem poddać ten router krótkim testom, aby sprawdzić, czy tak faktycznie
będzie.Data publikacji: 21.09.20170

DreamHack Open: Valencia 2016 - Nerchio w półfinale - live!

DreamHack Valencia to jedno z największych e-sportowych wydarzeń w Europie - dlatego nie mogło zabraknąć na nim
StarCrafta II! W czasie rozgrywek 96 graczy będzie konkurować o 50 000 USD oraz 5 000 punktów WCS.Data publikacji:
16.07.20161

Aktualizacja 3.4 – Duże zmiany w rankingu StarCrafta II

Na oficjalnym
blogu Blizzarda pojawił się nowy wpis dotyczący tym razem zmian w rankingach: Ranking StarCrafta II jest areną dla
niezwykle zaciętej rywalizacji. Do walki rusza wielu uczestników, ale tylko nieliczni awansują do ścisłej czołówki.Data
publikacji: 03.07.20160

Rozpoczęcie trzeciego sezonu rankingowego 2016

Trzeci sezon
tegorocznych rozgrywek ligowych w StarCrafta II uważamy za otwarty! Zresetowano pulę punktów premiowych oraz
rankingi i przyznano nagrody za sezon drugi roku 2016.Data publikacji: 26.06.20160

Filmowy „Warcraft” już wkrótce w księgarniach!

Powieść „Warcraft”,
której wydanie zbiega się z polską premierą filmu „Warcraft. Początek” w reżyserii Duncana Jonesa, do księgarń trafi już
15 czerwca. Na kartach książki czytelnicy wkroczą w nowy wymiar emocji towarzyszących bohaterom fikcyjnych
światów Azeroth i Draenor. Za sprawą Christie Golden, pisarki od lat cenionej przez fanów świata Warcraft, konflikt ludzi
i orków nabierze jeszcze większej intensywności.Data publikacji: 13.06.20160
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