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Koniec zamkniętej bety Overwatch już 25
kwietnia
Na łamach oficjalnej strony Overwatch pojawiła się informacja o tym, że zamknięte beta testy gry
zakończą się 25 kwietnia. Okazją do zapoznania się z grą będą otwarte beta testy gry, które odbędą się
w dniach 5-9 maja (od 3 maja dla osób, które zakupią Overwatch w przedsprzedaży).

Zamknięte beta-testy Overwatch dobiegają końca. 25 kwietnia zakończymy fazę
publicznych testów i rozpoczniemy przygotowania do własciwej premiery gry!
Chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim uczestnikom zamkniętych beta-testów
oraz społeczności Overwatch za udział w tym najważniejszym etapie tworzenia gry. W
ciągu ostatnich kilku miesięcy przekazaliście nam mnóstwo niesamowitych opinii.
Zebraliśmy olbrzymią ilość przydatnych informacji, które pomogły nam w balansowaniu,
dopracowywaniu i doszlifowywaniu naszych bohaterów, map, najważniejszych systemów
gry i różnych innych funkcji. Mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście i nie możemy się
doczekać, kiedy będziemy mogli zagrać razem ze wszystkimi już 24 maja.

Wideo w języku angielskim.
Pamiętajcie, że będziecie mieli jeszcze jedną szansę na wypróbowanie gry przed
premierą w dniach 5-9 maja, podczas otwartych beta-testów na PC oraz konsolach PS4 i
Xbox One. Wszyscy, którzy kupią Overwatch w przedsprzedaży do 29 kwietnia,
otrzymają wczesny dostęp do otwartych beta-testów od 3 maja. Więcej informacji na ten
temat można znaleźć w naszej zapowiedzi otwartych beta-testów.
Pytanie: O której skończy się etap zamkniętych beta-testów?
Odpowiedź: Zamknięte beta-testy zakończą się 25 kwietnia około godziny 19:00
czasu polskiego, we wszystkich regionach gry.

Co się stanie po wyłączeniu dostępu do zamkniętej bety?
Kiedy 25 kwietnia nastąpi wyłączenie serwerów, gracze nie będą mogli logować
się do klienta wersji beta. Fora zamkniętej bety pozostaną dostępne do piątku 29
kwietnia.
Czy będziecie przyznawać dostęp do zamkniętej bety nowym graczom przed
25 kwietnia?
Nie. Obecnie nie planujemy przyznawania dostępu do zamkniętych beta-testów
kolejnym graczom.
Czy między otwartymi beta-testami a premierą będzie jakaś okazja, żeby
zagrać w Overwatch?
Otwarte beta-testy będą ostatnią okazją, żeby zagrać w Overwatch przed
premierą 24 maja.
Czy postępy z zamkniętych beta-testów zostaną przeniesione po premierze do
pełnej wersji gry?
Nie. Obecnie nie przewidujemy przeniesienia postępów graczy z zamkniętych
beta-testów do otwartej bety lub premierowej wersji gry.
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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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