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3ds rom pokemon x android

Pokemon X &amp; Y ir arī pazīstams kā Poketto Monsutā Ekkusu &amp; Wai ir divas spēles septītajā paaudzi slavenā Pokemon sērijas. Šīs sadaļas konteksts tiek pieņemts ar Kalos, pamatojoties uz vietu skaistu Franciju. Tāpat kā iepriekšējās versijas, kas piedalās spēlē kļūs jums par jaunu Pokemon treneris, kad jūs
sākat jūs varat izvēlēties savu dzimumu un izskatu, tad izvēlēties sākuma Pokemon. Šī sadaļa arī rada daudz dažādu veidu Pokemon, apvienojot kopējo skaitu Pokemon līdz 72 veidiem, kopā ar izskatu Fairy tips, kas rada būtiskas izmaiņas spēli. Jūs varat arī apmainīt savu Pokemon ar citiem spēlētājiem visā pasaulē,
pat daži no Pokemon versijas X un Y var apmainīt ar otru. Ar pilnībā 3D grafikas, kas pirmo reizi parādījās, jūs varat kontrolēt raksturu vairāk flexically, cīņas arī kļūst skaists. Ieviešot cīņu pret citiem spēlētājiem vai ar savvaļas Pokemon, jūs, savukārt, tiks veikti, lai kaujas renena, kur var izmantot dažādas kaujas
iespējas. Turklāt, ar Mega Stones, jūs varat attīstīt savu Pokemon par Mega Attīstīties formu cīņā, kas uz laiku uzlabo Pokemon spēku. Pēc katras uzvaras, jūsu Pokemon tiks apbalvoti ar bagātīgu pieredzi, kas ļaus viņiem uzlabot un apgūt jaunas prasmes vai pat attīstīties par jaunu spēcīgāku Pokemon. Pokemon X un
Y Rom Download Nr Survey ist bei Facebook. Melde dich oder erstelle ein Konto, um dich mit Pokemon X un Y Rom Download No Recording zu savienots. AnmeldenNeues Konto erstellenPokémon X un Y Rom Download No Survey ist bei Facebook. Melde dich oder erstelle ein Konto, um dich mit Pokemon X un Y
Rom Download No Recording zu savienots. AnmeldenNeues Konto erstellenPokémon X un Y Rom Download No SurveyGefällt mirGefällt dir 3DS PokemonI. Instrukcijas, kā lejupielādēt Pokemon 3DS ROM, lai spēlētu tālrunīLai atskaņotu Pokemon 3DS tālrunī, jums ir nepieciešams lejupielādēt Citra Emulator lietotni
savā ierīcē.1. Quick Directory Piekļuve 3DS ROM download link &gt; Izvēlieties Pokemon versiju, kuru vēlaties &gt; Lejupielādēt izvēlēto spēli &gt; Izvēlieties, kā lejupielādēt &gt; Iegūt saiti un download.2. Detalizētas instrukcijas Step 1: Piekļūstiet saitei, lai lejupielādētu 3DS ROM un izvēlieties versiju Pokemon vēlaties.
Izvēlieties savu iecienītāko spēli Step 2: Izvēlieties Download Pokemoner Omega Ruby.Choose DownloadB 3: Izvēlieties vienu no diviem veidiem, kā lejupielādēt, ja pirmais veids, ja ne, tad izvēlieties otro ceļu. Atlasiet DownloadSu 4: noklikšķiniet uz Iegūt saiti &gt; Lejupielādēt un gaidīt lejupielādi. Atlasiet Iegūt saiti un
gaidiet lejupielādi Atlasiet lejupielādi un gaidiet, līdz lejupielāde tiek pabeigta. Kā tālrunī instalēt 3DS ROM1. Ātri norādījumiPēc rom lejupielādes, izmantojot izvilkšanas programmu: Izvēlieties failu uz &gt; ekstrakts Citra Emulator &gt; Select Folder &gt; select Select this folder &gt; Select the installed game and enter the
game.2. Detalizētas instrukcijas Step 1: lai iegūtu izņemšanas pieteikumuAtlasiet failus un izvēlieties ExtractOr 3: Iet uz Citra un Izvēlieties Game Mape ekrāna augšējā labajā stūrī. Izvēlieties Izvēlieties Izvēlieties Game folderSo 4: izvēlieties šo mapi apakšā. Noraidīt izvēli DirectoryBước 5: Chọn spēle đã cāi đặt vā vāo
spēli. Lai spēle ir pieejama đặt spēle dẫn đặt ROM 3DS đơi Pokemon trên đãin thoại thoại Android. Chúc bạn thhān công! Pokemon X ROM lejupielāde ir pieejama lejupielādei Nintendo ar GameFreak par 3ds ROM. Tas ir pieejams spēlēt tiešsaistē un var būt 3Ds spēles lejupielādēt bez Roms World Online. Tas prasa
emulatora spēlēt spēli bezsaistē savā ierīcē. Šī spēle ir no augstas kvalitātes Pokemon 3ds ROM Android. Tad darīt nekavējoties, noklikšķinot Uz Pokemon X download 3ds ROM pogu. Ja jūs meklējat vairāk Free Nintendo 3ds ROM, tad jūs varat apmeklēt šeit! Par spēli: Pokemon X ir video spēles, ko izstrādājusi Game
Freak, atbrīvo Pokemon x ROM Citra ir Nintendo DS un Nintendo 3DS ROM. Tie ir pirmā daļa no sestās paaudzes Pokemon Role Playing Game sērijā. Spēle Plot: 3ds emulatora spēles notiek zvaigžņu formas reģionā Kalos, kas ir ļoti labi pazīstama funkcionālajā Pokemon pasaulē. Tam ir lineārs gabals, kura notikumi
notiek secīgi. Pokemon X varonis ir bērns, kurš tikko pārcēlies uz mazpilsētu, ko sauc par Vanivilu. Viņi drīz kļūst par draugiem ar četriem treneriem, no kuriem visi tiek aicināti profesoram Sycamore, galvenais skolotājs Kalos reģionā Lumiosse City. Tomēr viņiem ir jācīnās pretinieki iekarot un savākt Gym Žetons, lai viņi
varētu kļūt elite svinēt win Pokemon XY atšifrēšanas ROM Features: Pokemon X spēle, aizraušanās darbības spēle. Kā varonis spēlētāji pievienoties komandai, ko rada slavens profesors, soļo pret antagonistu, kur viņi cīnās, lai iegūtu win. Par izdzīvošanu Pokemon x 3ds ROM tāpat kā Pokemon Y Rom, jums vajadzētu
būt negants, jo tā būs jūsu pareizā izvēle! Mēs piedāvājam gan Pokemon x un y ROM. Stratēģiskā gameplayplay jūsu pārceļas pret antagonists gudri pārspēt viņu pirmajā vietā. Tātad lejupielādēt Pokemon x ROM. Mums ir arī daži ROM emuparadise, NES ROM, kā arī loveroms Nosaukums: Pokemon X Developer (s):
GameFreak platforma (s): Nintendo 3DS Apraksts: Pokemon X (japāņu: ポケッ⽇ モ⽇⽇ターX Bag Monsters X) un Pokemon Y (japāņu: ポケッ⽇モ⽇⽇ターY Bag Monsters Y) pienācis Nintendo 3DS visā pasaulē oktobrī 12, 2013. gadā. Tas iezīmē sestās paaudzes Pokemon spēles. Pokemon X un Pokemon Y
uzņems jaunās paaudzes Pokemon, ieviešot spēlētājus aizraujošu jaunu piedzīvojumu breathtaking 3D pasaulē. Gaidiet vairāk aizraujošu atjauninājumus Pokemon X un Pokemon Y! Abas spēles tiks izlaists visā pasaulē, padarot tos par pirmo Nintendo publicēts mazumtirdzniecības spēles, lai izveidotu šādu visā
pasaulē visos galvenajiem reģioniem, tostarp Dienvidkorejā, Honkongā un Taivānā, Taivānā, pirmās Pokemon spēles, kas tajā pašā laika periodā būs pieejamas Japānā un ārpus tās. Visas spēles kopijas būs spēlei visās septiņās valodās, kurās tiek izlaistas Pokemon spēles: japāņu, angļu, vācu, spāņu, franču, itāļu un
korejiešu valodā. Jūs varēsiet spēlēt kā zēns vai meitene, un jūs varat izvēlēties, ko jūsu varonis izskatās kopumā! Atrast izskatu, kas ir piemērots jums, un pēc tam likts uz jūsu ceļo! Jūsu piedzīvojums notiek sprawling Kalos reģionā, kur jūs izpētīt pilsētas, satikt cilvēkus, un sastapties ar daudziem Pokemon! Nepalaidiet
garām reģiona centrālo centru Lumiose City, kur jūs daudzkārt atgriezīsiet savā ceļojumā. Gatavojas jaunu Fairy tipa Pokemon, pirmais jaunais Pokemon tipa kopš Dark tipa un tērauda tipa Pokemon tika ieviesti gandrīz pirms desmit gadiem. Pasaku tipa pārceļas ir super efektīvs pret Dragon tipa Pokemon. Tika arī
atklāts, ka Sylveon, jaunā attīstība Eevee, ir pasaku tipa Pokemon! Pasaules uzsākšanu Pokemon X un Pokemon Y šā gada oktobrī ļauj spēlētājiem sākt savus piedzīvojumus, tajā pašā laikā, teica Tsunekazu Ishihara izpilddirektors Pokemon Company. Pokemon fani visā pasaulē tagad var atklāt noslēpumus Pokemon
spēlēm un nekavējoties savākt, cīnīties un tirdzniecību ar otru. Pirmo reizi sērijā, visa spēle, ieskaitot vidi, rakstzīmju modeļus un kaujas sekvences, tiek prezentēts pilnā daudzstūra 3D grafikas. X un Y ir arī pirmās spēles galvenajā sērijā, lai varētu pārvietoties visos virzienos, tostarp slīpi; spēja savstarpēji sazināties ar
gabalu vidē, piemēram, bankas arī atzīmēja Official Nintendo Magazine. Papildu režīms, Pokemon-Amie, ļauj spēlētājiem sazināties ar savu Pokemon, izmantojot skārienekrānu un 3DS iekšējo kameru. Pokemon X un Pokemon Y pirmo reizi tika parādīts Nintendo 2013. gada prezentācijā 2013. gada 8. janvārī kopā ar
pirmo spēles kadrus. Tie būs pirmās spēles galvenajā sērijā Nintendo 3DS un pirmais, kas jāuzrāda ar pilnu 3D grafiku. Nintendo paziņoja par plāniem pasaules atbrīvošanu (pirmais sērijā, lai atbrīvotu jebkur tajā pašā laikā) 2013. gada 12. oktobrī. Iezīmes: Full 3D spēle: Atšķirībā no citām spēlēm galvenajā sērijā,
Pokemon X un Y iezīme pilnīgi trīsdimensiju spēles stilu, un 3D modelēta rakstzīmes un radības, ko izmanto, nevis sprites kā vienmēr ir darīts galvenajā secībā. Kaujas sistēma ir estētiski pārstrādāta, ar vairāk dzīvu reakciju uz uzbrukumiem, piemēram, kad Pokemon ir hit. Transports: Spēlētāji tagad var staigāt uz 8
virziena žurnālu, en ļauj diagonāli kustību, atšķirībā no četrvirzienu žurnāla iepriekšējās spēles. Spēlētājs tagad ir iespēja rollerskate, vismaz noteiktos apstākļos, un ir pierādīts, lai sasmalcina un pārvarēt šķēršļus. Gogoat un var braukt noteiktās vietās un ļaut spēlētājam sazināties ar vidi, izmantojot klintīm un salauztu
ceļu krustojumu. Player Search System: Player Search System (PSS) ir multiplayer funkcija, kas ļauj cilvēkiem, lai izveidotu savienojumu, kaujas, un tirdzniecību ar citiem spēlētājiem, izmantojot internetu. Tas izmanto apakšējā ekrāna un ļauj spēlētājam meklēt citus cilvēkus, kuri spēlē gan visā pasaulē, gan lokāli.
Pokemon-Amie: Pokemon-Amie ir jauna funkcija, kas ļauj spēlētājam attīstīt ciešākas saites ar savu Pokemon. Tas izmanto touch screen, lai ļautu spēlētājiem pet, barību, un spēlēt ar Pokemon šobrīd savā komandā. Spēlētāji var mijiedarboties ar savu Pokemon ar petting vai barošanas tos caur touchscreen vai
atdarinot savas kustības, izmantojot kameru. debesis cīņas: debesis battlegrounds ir cīņas tikai peld Pokemon, lai gan daži var ievadīt Pokemon ar Levitate. Šīs airfights notiek pret treneriem, kas stāv tālu prom, kā uz klintīm. orda tikšanās: tagad ir iespējams saskarties ar vairākiem savvaļas Pokemon uzreiz. Līdz
pieciem savvaļas Pokemon cīnīsies pret vienu no spēlētāja Pokemon. Šīs cīņas piedāvā daudz pieredzes. Daži uzbrukumi, piemēram, Rock Slide, tiek parādīti hitting visiem pieciem pretējās Pokemon. Pēc spēlētāja valdīšanas laika, tomēr, to Pokemon ir jāiztur bouts visu piecu pretējās Pokemon. Jauns tips: Tiek
ieviests viens jauns tips, pasaku tips. Šis veids tika pievienots, lai līdzsvarotu pūķis veids, kas iepriekš bija tikai vāja, lai sevi un Ledus. Lai gan ir zināms, ka pasaku tipa uzbrukumi ir spēcīgi pret pūķa veidu, nav zināms, kādi citi veidi ir spēcīgi vai vāji. Nav arī zināms, kāda veida pasaku tipa Pokemon pretojas.
Vingrošanas zāles: X un Y būs vingrošanas zāles tāpat kā visas citas galvenās secības nosaukumu. Vingrošanas zāle redzams Nintendo Direct piekabe iezīmes sieviešu varonis stāv uz peldošu platformu, kas pārveido par istabu. Pirmais Gym Leader ir Viola, kas specializējas Kļūdas tipa. New Pokemon: Pašlaik 26
jaunas Pokemon ir apstiprināti X un Y. Kopējais skaits jaunu Pokemon, kas tiks atbrīvota nav zināms šajā brīdī. Pirmais Pokemon, kas tiks atklāts, bija Chespin, Fennekin, Froakie, Xerneas un Yveltal 2013. gada 8. janvārī. Nintendo 3Ds Download Screenshot: Download: Download Pokemon X v1.0 For Citra Download
Pokemon X v1.5 Update Cia par Citra Emulator - Download CIA versija N Intendo 3DS Zemāk- Download Pokemon X v1.0 Cia nintendo 3DS Download Pokemon X v1.5 Update Cia Nintendo 3DS 3DS
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