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'Minecraft' chega ao Gear VR, óculos de realidade virtual da Samsung. Versão oferece suporte a funções da 'Pocket Edition',
para celular e .... Se é fã do jogo Minecraft, então esta nova possibilidade de jogar o jogo em realidade ... Por agora, ainda só
está disponível para o Gear VR, da Samsung. ... Mario Kart Tour em modo multi-jogador chega ao iOS em breve.. Antes que
2016 chegue ao fim, a dimensão The End vai finalmente chegar às versões Pocket Edition, Gear VR Edition e Windows 10
de .... A notícia sobre a chegada de Minecraft ao Xbox Game Pass foi dada ... com o Nintendo Switch, o Windows 10, o Gear
VR, o iOS e Android.. Minecraft passa agora a contar com suporte ao Oculus Rift, ... 10 conta com algumas funcionalidades
extras em relação à versão do Gear VR.. Mais bloquinhos: Minecraft também terá uma versão destinada ao Gear VR ... de:
Minecraft 1.9: atualização chega com novo combate e expandindo o The End .... A versão de Minecraft para o Gear VR oferece
suporte a todas as funções da versão Pocket Edition, feita para celulares e tablets, e traz os .... Mas como o Gear VR, rival da
Samsung, conta com preço mais em conta, sem falar que foi dado de brinde para aqueles que compraram o .... 'Minecraft' chega
ao Gear VR, óculos de realidade virtual da Samsung. Versão oferece suporte a funções da 'Pocket Edition', para celular e tablet.
Esta é a .... Minecraft chega ao Gear VR. O Minecraft é um jogo (mais que um jogo) que nos permite explorar e criar todo o
tipo de mundos imaginários, .... O game Minecraft ganhou uma nova versão: agora, donos de dispositivos de realidade virtual da
Samsung poderão jogar o título. No Gear VR .... Welcome to the Minecraft Metaverse! We're excited to announce that
Minecraft: Gear VR Edition is here. You can get it on.... Minecraft for Gear VR works solely on Samsung phones, but has cross-
platform play with other devices running Minecraft on mobile, Windows 10, Xbox One, .... Minecraft: Gear VR Edition traz a
realidade virtual para o jogo de Android, os fãs ... com realidade virtual chega para agradar quem quer usar a nova tecnologia. ...
LEGO Legacy: Heroes Unboxed é gratuito e chega ao Android em forma de .... Minecraft chega ao Gear VR. O game
Minecraft ganhou uma nova versão: agora, donos de dispositivos de realidade virtual da Samsung poderão jogar o título.. Versão
do Windows 10 do Minecraft chega ao Oculus Rift! ... acabou de anunciar que o famoso jogo sandbox Minecraft está disponível
para o Gear VR!. Samsung Gear VR vai receber uma versão de em realidade virtual do conhecido jogo. ... Novo romance de
Germano de Almeida chega hoje às livrarias ... no GDC 2016, mais um dos seus planos para 'Minecraft': uma versão em
realidade virtual. O jogo vai chegar ao dispositivo da Samsung, o Gear VR.. See the world of Minecraft in a brand new way with
the power of VR! Create, explore, and survive from a fresh perspective. With a VR headset on, coming .... “Minecraft” ganhou
nesta quarta-feira (27) uma versão para o Gear VR, os óculos de realidade virtual da Samsung. Essa é a primeira vez que o jogo
de .... 中文标题：Minecraft到Gear的VR虚拟现实护目镜的三星 原始描述：O jogo Minecraft chega ao Gear VR, óculos de realidade virtual da
Samsung. Confira o vídeo! 640313382f 
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