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Poznejte nebo si připomeňte trojici titulů patřících k nejlepším 16bitovým hrám všech dob. Disney 
Classic Games Collection je nejnovější kolekce klasických her od Disneyho, založených na oblíbených 
Disneyho filmech – Aladinovi, Lvím králi a nově také Knize džunglí! 
 
Nyní si konečně můžete zahrát všechny kritikou oceňované 16bitové konzolové verze Aladina, nově 
včetně verze pro SNES, navíc společně se všemi fanoušky žádanými verzemi klasických her podle Knihy 
džunglí! 
 
Hrajte za svoje oblíbené postavy od Disneyho, jako je Aladin, Simba nebo Mauglí, a kochejte se tou 
nejlepší 16bitovou grafikou, kterou dokázala tehdejší doba nabídnout. Od každého titulu je k dispozici 
několik různých verzí, které navíc přinášejí spoustu nových funkcí, vylepšení a herních režimů, jakož  
i snadný systém ukládání postupu hrou a různé možnosti zobrazení. 
 
• Rozšířená kolekce: V dosud nejlepší kolekci Disneyho herních klasik vyzkoušejte několik odlišných 

verzí oblíbených her podle animovaných filmů Aladin, Lví král a Kniha džunglí, vytvořených 
v průběhu let jak pro domácí, tak pro kapesní konzole. 

• Obě 16bitové konzolové hry podle filmového Aladinova dobrodružství jsou společně dostupné 
vůbec poprvé od svého původního vydání. Na četné žádosti fanoušků si konečně můžete zahrát 
dvě naprosto odlišné, ale stejně oblíbené hry, navíc vylepšené pro moderní konzole. Jaká verze si 
získala vaše srdce? 

• Nové možnosti zobrazení a vylepšená grafika: 
o rozlišení 1080p a vylepšení pro moderní HD televize, 
o nastavitelné poměry stran i okraje obrazovky, 
o volitelné filtry k napodobení obrazu klasických CRT televizí i dalších oblíbených typů 

obrazovek. 
• Moderní funkce: Každou hru lze plynule přetáčet zpět, díky čemuž si můžete ihned zopakovat 

jakoukoliv obtížnou pasáž. Záznam kompletního průchodu hrou vám zase umožňuje přeskakovat 
směrem vpřed, jakož i kdykoliv převzít ovládání a pokračovat v akci vlastními silami. Svůj postup 
si navíc můžete kdykoliv uložit a pokračovat v dobrodružství později, ať už jste skončili kdekoliv. 

• Muzejní funkce: Nahlédněte do zákulisí a zjistěte víc o tvorbě těchto slavných her. Zhlédněte 
rozhovory s původními vývojáři nebo si projděte řadu galerií obsahujících stovky nikdy dřív 
nezveřejněných konceptů a propagačních materiálů ve vysokém rozlišení. 

• Soundtrack: Zaposlouchejte se do kompletních soundtracků všech her v integrovaných hudebních 
přehrávačích podporujících funkci opakování i náhodného přehrávání jednotlivých skladeb. 
Vychutnejte si 16bitové verze slavných písní, jako je „A Whole New World“, „I Just Can’t Wait to 
Be King“ a „The Bare Necessities“! 

• V kolekci naleznete následující hry: 
o Disney's Aladdin pro SNES, Game Boy, Game Boy Color a Sega Mega Drive, 
o Disney's Aladdin - Final Cut pro Sega Mega Drive, 
o Disney's Aladdin – demoverze pro Sega Mega Drive, 
o Disney's Aladdin – japonská verze pro Sega Mega Drive, 
o Disney's The Lion King pro SNES, Game Boy, Game Boy Color a Sega Mega Drive, 
o Disney's The Lion King – japonská verze pro Sega Mega Drive, 
o Disney's The Jungle Book pro SNES, Game Boy a Sega Mega Drive. 
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Fyzická edice obsahuje navíc jednu ze čtyř náhodně vybraných anglických uživatelských příruček 
v retro stylu (do rozebrání zásob). 
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