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Informacja prasowa 

Sezonowa aktualizacja F1 2017 już dostępna 

 

Studio Codemasters, Koch Media oraz Wydawnictwo Techland ogłaszają, że wraz z 

ostatnią aktualizacją oficjalna gra Formuły 1 – F1 2017, doczekała się szeregu zmian i 

poprawek. Aktualizacja wprowadza m.in. tryb fotografii na konsolach i jest już do pobrania 

na wszystkich platformach. Ogłoszeniu towarzyszy seria nowych screenów. 

Tryb fotograficzny, na którego pojawienie się oczekiwali gracze konsolowi, pozwala na 

tworzenie, zachowywanie i dzielenie się najlepszymi fotografiami z rywalizacji na torze. 

Dodatkowo deweloperzy zaktualizowali barwy bolidów i osiągi bolidów oraz poprawili szereg 

e-sportowych aspektów swojego symulatora. Nowe funkcje w trybie obserwatora e-

sprtowych zmagań pozwalają śledzić wirtualne zawodowy w stylu zwanym z telewizji. 

Oferują nieustanny podgląd statystyk takich jak różnice czasu między kierowcami, czasy 

najszybszych okrążeń, aktualne zużycie opon wszystkich bolidów czy sytuację w pit stopach.  

Podsumowanie zmian patcha 1.9: 

 Nowy interfejs użytkownika w trybie obserwatora 

 Tryb LAN dodany do wersji PS4 i PC 

 Tryb fotografii dodany do wersji PS4 i Xbox One 

 Aktualizacja sportowa – barwy i osiągi bolidów 

 Szereg drobnych poprawek bugów w rozgrywce online i offline 

Pełne informacje o patchu: http://blog.codemasters.com/f1/10/sports-update-patch/  
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O firmie Techland 

Techland to wiodący niezależny deweloper, dystrybutor i wydawca gier. Założona w roku 1991 firma znana jest przede 

wszystkim z takich produkcji jak Dead Island i Dead Island Riptide, seria Call of Juarez, oraz Dying Light. Dzięki wykorzystaniu 

autorskiej technologii Techland tworzy najwyższej klasy gry na Windows PC, PlayStation 4, Xbox One, Linux, Mac OS X, 

Android i iOS. Techland składa się z czterech oddziałów w Warszawie, Wrocławiu, Ostrowie Wielkopolskim oraz w 

kanadyjskim Vancouver. Więcej informacji na oficjalnej stronie http://techland.pl/  
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