




ALU FELGI 19"

JEDEN PRZYCISK DO
STEROWANIA

OŚWIETLENIE LED

Wyobraź sobie, że właśnie obrabowałeś bank, a policja siedzi ci na 
ogonie. Wskocz do samochodu i spróbuj uciec! To nie jest gra 
wyścigowa. Tu chodzi o driftowanie z bagażnikiem pełnym gotówki, 
przez sześć niesamowicie zatłoczonych miast! Sprawdź swoje 
umiejętności, driftuj przez miasta i dowiedz się, czy możesz być 
szybszy od nich. Niech zacznie się DRIFTY CHASE!

Jeśli lubisz drifting, gry wyścigowe i wysokie napięcie, ta gra jest 
zdecydowanie dla Ciebie! Ze względu na mechanikę z jednym 
przyciskiem szybko poznasz podstawy gry. Ale czy to wystarczy, by 
uciec przed pościgiem?

Niesamowita obudowa w kształcie samochodu, 42-calowy 
wyświetlacz Full HD i dużo oświetlenia LED.

Wymiary (gł. x szer. x wys.) : 94 x 130 x 252 cm
Waga:  150 kg

Zasilanie : 230/115V



SZALONA FLIPPEROWA GRA

PIXELOWA OBUDOWA

BOCZNE FLIPPEROWE
PRZYCISKI

Zostań mechanikiem samochodowym i naprawiaj 
samochody... odbijając je na tej szalonej arenie pinballowej.
Zbieraj paliwo, aby driftować po mieście. Odblokuj sklepy z 
narzędziami i kupuj narzędzia, które pomogą ci odnowić 
samochód i zrobić inne szalone rzeczy. Wszystko to ładnie 
zapakowane w old schoolowa pinballową obudowę.

Wyświetlacz Full HD o przekątnej 50 cali w olbrzymiej, 
przyciągającej wzrok, błyszczącej obudowie o tematyce 
pikselowej z flipperowymi i arcadowymi przyciskami.

Wymiary (gł. x szer. x wys.) : 120 x 95 x 260 cm
Waga : 150 kg

Zasilanie : 230/115V



Staw czoła epickiemu wyzwaniu i w którym czas jest 
twoim największym wrogiem... dosłownie.
Przeskakuj po tarczy zegara i omijaj wskazówki które, 
jeśli cię uderzą, zakończą twoją zabawę.
Skacz na tyle skutecznie i długo aby dotrzeć do 
unikalnych bonusów i zbierać w nich bilety, lub 
dotrzyj do godziny 12-stej i zgarnij olbrzymi bonus 
biletowy.

Gra przeznaczona dla jednego lub dwóch graczy.

Fly O'Clock to uzależniająca gra z intuicyjną 
mechaniką i unikalną grafiką, obudową z 
"budzikowym" tematem oraz 55" ekranem.

Wymiary (gł. x szr. x wys.): 88 x 135 x 294cm
Wymiary opakowania: 96 x 116 x 238 cm

Waga: 200kg
Zasilanie: 230/115V

DLA JEDNEGO LUB DWÓCH GRACZY 

UNIKALNA OBUDOWA

ATRAKCYJNE PODŚWIETLANIE LED









Teraz również w wersji LUCKY FROGGY













DLACZEGO NASZ STREET MAGIC?

DLATEGO ŻE:
- to świetna zabawa
- zmiesci się w każdej lokalizacji
- wygląda atrakcyjnie
- posiada wytrzymałą konstrukcję
- przyciągnie graczy atrakcyjnym 
oświetleniem i dźwiękami 






