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Colors Live, nástupce kritikou oceňované kreslicí hry Colors! 3D pro Nintendo 3DS, konečně přichází 
na herní konzoli Nintendo Switch, ve fyzické edici navíc s perem Colors SonarPen* citlivým na tlak! 
 
Hra Colors Live, založená na moderních kreslířských technikách původně vyvinutých pro profesionální 
kreslicí tablety, je navržená na míru konzoli Nintendo Switch a uspokojí každého se zájmem o kreslení 
– od seriózních umělců po volnočasové čmáraly. Ať už hodláte kreslit, malovat, nebo třeba načrtnout 
svůj příští plán na ovládnutí světa, Colors Live vám poslouží jako dokonalý digitální skicář. 
 
• Colors SonarPen: Pero citlivé na tlak umožňující kreslit přirozeným způsobem, navíc s libovolně 

nastavitelnou tloušťkou i mírou krytí tahu. 
• Kreslete kdekoliv: Kreslete z pohodlí svého domova nebo klidně i na cestách. 
• Colors Quest: Nový kreativní herní režim, ve kterém každý den věnujete kreslení chvilku svého 

času a odměnou za to postupujete kupředu a zvyšujete svou úroveň. V tomto režimu, určeném 
začátečníkům i mistrům, ihned uvidíte, jak se vaše kreslířské dovednosti každým dnem zlepšují. 

• Colors Gallery: Nedílnou součástí Colors Live je oblíbená galerie Colors Gallery, do které komunita 
v minulých letech nahrála ohromující čtyři miliony kreseb, každou doprovázenou unikátní funkcí 
umožňující přehrát záznam jejího vzniku. Obdivujte díla svých přátel a nadaných umělců a podělte 
se o svoje výtvory s celým světem. 

• Záznam postupu: Pořiďte záznam postupu při kreslení vašeho vlastního díla nebo sledujte, jakým 
způsobem vznikla kresba vašeho oblíbeného autora. 

• Kreslete společně s přítelem: Prostřednictvím služby Nintendo Online se můžete podělit  
o jedno plátno s přítelem a spolupracovat na kresbě z pohodlí svých domovů. 

 
* Pero Colors SonarPen, vytvořené ve spolupráci se společností GreenBulb, je responzivní stylus citlivý 
na tlak představující nejlepší způsob, jak kreslit v Colors Live. Protože se ke konzoli Nintendo Switch 
připojuje pomocí konektoru sluchátek, nevyžaduje baterii ani párování přes Bluetooth. Váží 21 gramů 
a kabel má délku 0,5 metru. 
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