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Budokai tenkaichi 3

Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 là một trò chơi cực kỳ hấp dẫn dựa trên thể loại của trò chơi Dragon Ball. Đây là một trò chơi đã thu hút một số lượng lớn người chơi kể từ khi ra mắt. Vì vậy, làm thế nào để tải về trò chơi bóng rồng 3? Làm thế nào để cài đặt để trải nghiệm trò chơi? Thực hiện theo các bài viết dưới đây. Về Dragon Ball Z Budokai
Tenkaichi 3Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 là một trò chơi chiến đấu cực kỳ phổ biến cho những người trẻ tuổi. Nếu bạn là một fan hâm mộ của loạt đá quý 7 rồng, chắc chắn không còn xa lạ gì với Z Budokai Tenkaichi 3.Điểm nổi bật của trò chơi là đồ họa 3D cực kỳ hấp dẫn và 150 nhân vật ban đầu được lấy từ truyện tranh. Cùng với đó, các trận đánh
lửa vô cùng khốc liệt. Bởi vì đó là một thể loại trò chơi chiến đấu, Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 không có cốt truyện rõ ràng. Tuy nhiên, nó vẫn là một trò chơi hấp dẫn với rất nhiều game thủ. Không giống như nhiều trò chơi chiến đấu Z khác, Budokai Tenkaichi 3 là dành cho người chơi tham gia vào một đấu trường với phạm vi rộng lớn. Có nhiều
chuyển biến mạnh mẽ. Kết quả là, người chơi cũng có thể dễ dàng sử dụng và triển khai các động tác chiến đấu. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3U trò chơi bạn sẽ tham gia vào đấu trường trò chơi với một hệ thống kỹ năng đẹp và đa dạng. Các kỹ năng chiến đấu tuyệt vời trong trò chơi cũng được xây dựng cực kỳ độc đáo. Chúng ta có thể nói rằng đó
là đồ họa 3D giúp người hâm mộ đến gần hơn với trò chơi này. Kể từ khi ra mắt vào năm 2017, một trong 7 thể loại của trò chơi dragon gem đã thu hút một số lượng lớn người chơi ở mọi lứa tuổi. Các tính năng trong việc tạo ra hơn 150 nhân vật đa dạng và hấp dẫn cho các game thủ rất dễ dàng để lựa chọn. Thiết kế đồ họa 3D ấn tượng, hệ thống kỹ
năng đa dạng và hấp dẫn. Có 20 đấu trường khác nhau để người chơi có trải nghiệm thú vị nhất. Trò chơi với nhiều tính năng hấp dẫnRemark more:How to download oxygen game Not included free Full CrackDownload Do not starve together Free Latest Full Crack Minimum Configuration Operating System: Windows XP and tested on Windows 7 (7 32
Bits)Processor: Pentium 4 - 2.4 GHzRAM: 1 GBCard Đồ họa: 64 MB hoặc nhanh hơn cứng: 2 GB có sẵn SpaceDecessive Game FormLink Game DownloadLink 1: HereLink 2: Here Link 3 : Dưới đây là hướng dẫn cài đặt Dragon Ball Z Budkai Tenkaichi 3A Bước 1: Tải xuống phần mềm PCSX2 và bắt đầu giải nén. Bước 2: Chạy file pcsx2.exe để cài đặt
phần mềm pcsx2 trên máy tính pcsx2: Tải trò chơi và trích xuất bước 4: Sau khi gỡ cài đặt bạn sẽ nhận được 1 nguồn cấp dữ liệu. Bên trong nguồn cấp dữ liệu là tệp iOS (tệp trò chơi). Bước 5: Mở phần mềm PCSX2 và chọn một chuỗi vào tệp iOS. Bước 6: Tiến hành trò chơiĐiều khiển để tải xuống và cài đặt các hướng dẫn gameVideo để tải xuống trò
chơi và cài đặt:Một số đồ họa đẹp trong trò chơiIntegrass trong trò chơi được xây dựng hấp dẫnMây ảnh Âm thanh chiến đấu được tích hợp vào các nhân vật xây dựng gameDiversity Thông tin này về trò chơi dragon ball Zoka Budi Tenkaichi 3, cũng như cách tải xuống và cài đặt nó. Đó là 1 Trò chơi rất hấp dẫn, vì vậy hãy tải xuống ngay bây giờ. Chắc
chắn bạn sẽ có ấn tượng thú vị. PHẠM VI GIÁ: 100k 200k 300k 400k 500k 600k 120.000 ₫ ☆ Thể loại: Đối kháng cấu hình tối thiểu: ☆ Hệ điều hành: Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 ☆ Bộ xử lý: P4 1.4GHz ☆ RAM: 2GB ☆ VGA: card đồ họa 64MB ☆ HDD: 4GB void ☆ DirectX: card đồ họa tương thích 9.0c hoặc tương đương dragon ball - một loạt các trò chơi
anime thích ứng tuyệt vời đã có mặt trên thị trường trong nhiều năm. Tuy nhiên, nếu các bản phát hành gần đây trên các bảng điều khiển mới dần dần xấu đi, dragon ball Z: Budokai Tenkaichi 3 trên PS2 đã từng đưa loạt bài này lên hàng đầu. So với Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, tất cả các trò chơi anime khác dường như bị lu mờ, sự thật là cho đến
nay vẫn còn nhiều người trung thành với phiên bản này. Họ xem xét Dragon Ball: Xenoverse hoặc tất cả các bản phát hành bóng rồng trong những năm gần đây là không có chất. Như thời trang cho Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 vẫn được thực hiện bởi người hâm mộ gạo, ngoài các nhân vật đã không có sẵn trong quá khứ. Ví dụ, Goku Super Saiyan
Blue, Gohan Super Saiyan White, Vegeta Super Saiyan 5, Trunks Super Saiyan Blue...... (Theo motgame) ☆ Hình dạng của trò chơi: ☆ Trò chơi điện tử: Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi - một loạt các trò chơi chiến đấu dựa trên loạt truyện tranh 7 Dragon Gems không còn xa lạ và được coi là trò chơi thành công nhất theo Son Goku trong lịch sử. Nhưng
khác hơn là nó có lẽ cũng là trò chơi chiến đấu phá hoại nhất bao giờ hết. ✈Lay on me not ☞ Select image requires ☞ confirmation ☞ Continue ☞ Wait 7s ☞ Get link -Cấu hình bộ xử lý tối thiểu:Intel Pentium 4, AMD Athlon X2 VGA: Geforce 6600, ATi Radeon X1300 RAM:512Mb In-game image: Let everyone know!&lt;3 Please leave a comment: -
Encourage the author to express your opinion -Report incorrect article, copyright infringement, photo error, video error... Kéo từ phải sang phải để xem In: Dragon Ball Games, Fighting Games, Video Games Share JP/EU Namko Bandaina Atari PlayStation 2JP Ngày 4 tháng 10, 2007EU ngày 9 tháng 11 năm 2007NA ngày 13 tháng 11 năm 2007WiiJP 4
tháng 10 năm 2007NA ngày 3 tháng 12 năm 2007EU ngày 15 tháng 2 năm 2008 Single-player, multiplayer Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, ban đầu được xuất bản tại Nhật Bản với tên Dragon Ball Z: Sparks! METEOR (ドラゴンボルZゼットSparkingスパキング! METEORメテシ, Doragon Boru Zetto Supaking! Meteo) ở Nhật Bản, là phần thứ ba của
loạt phim Budokai Tenkaichi. Giống như người tiền nhiệm của nó, mặc dù được phát hành dưới dragon ball Z, Budokai Tenkaichi 3 về cơ bản chạm vào tất cả các loạt nhượng quyền thương mại Dragon Ball, có nhiều nhân vật và cảnh lấy bối cảnh trong Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT và nhiều bản chuyển thể Z. Gameplay Budokai Tenkaichi 3
có 161 nhân vật, có lẽ lớn nhất trong bất kỳ trò chơi chiến đấu nào; đứng đầu là Tobal 2, mà Toriyama là một nhà thiết kế. Ryo Mito cho biết trò chơi sẽ có các nhân vật chưa từng có được tạo riêng cho trò chơi, trích dẫn các hình thức của The Great Monkey sayyans. Gamestop đã cung cấp một phiên bản độc quyền với một DVD tiền thưởng có chứa 10
bộ phim truyền hình chiến đấu hàng đầu do người hâm mộ bình chọn vào ngày phát hành. Sắp tới Gohan vs Android 17 Một số tính năng đáng chú ý mới bao gồm: Combat Replay, Night and Day Stages, Wii Online Capabilities and Disk Synthesis. Battle Replay cho phép người chơi nắm bắt các trận chiến yêu thích của họ và lưu trữ chúng trên thẻ SD để
xem sau. Các giai đoạn ban đêm và ngày cho phép các trận chiến chính xác hơn trong Lịch sử Rồng, cũng như khả năng biến thành Khỉ lớn bằng mặt trăng. Ngoài ra còn có một số khác biệt thời gian khác, chẳng hạn như bình minh và ngày. Không phải tất cả các giai đoạn đều cung cấp thời gian khác nhau. Bạn cũng có thể thay đổi hào quang của nhân
vật. Phiên bản Wii có khả năng nhiều người chơi trực tuyến, trò chơi đầu tiên trong series có tính năng như vậy. Người chơi có thể chiến đấu chống lại bất cứ ai từ khắp nơi trên thế giới với một hệ thống xếp hạng hiển thị vị trí hiện tại của người chơi so với bất kỳ ai khác đã chơi trực tuyến. Để bù đắp cho việc thiếu trực tuyến, Spike đã thêm một hệ thống
Disc Fusion mới vào phiên bản PlayStation 2. Bằng cách chèn một đĩa Budokai Tenkaichi 1 hoặc 2 trong trò chơi mở khóa Ultimate Battle hoặc Ultimate Battle Z, các chế độ được trình bày trong các trò chơi tương ứng cần thiết để mở khóa chúng. Trò chơi chỉ hỗ trợ chế độ hiển thị 480p cho phiên bản Wii. Các tính năng khác trong trò chơi bao gồm các
cuộc tấn công kết hợp hơn hoặc biểu tượng của combo cụ thể, Blast Combos và Z Burst Dash. Các cuộc tấn công kết hợp bổ sung sẽ giúp chuỗi trong các cuộc tấn công nhiều hơn cho thiệt hại nhiều hơn và combo dài hơn. Blast Combos là combo thông thường được sử dụng trong trò chơi, tuy nhiên bằng cách nhập một nút khác vào cuộc tấn công, bạn
sẽ cho phép bạn sử dụng một cuộc tấn công nổ cho thiệt hại thêm. Tùy thuộc vào động tác của nhân vật, bạn sẽ không thể sử dụng kỳ tích này, chẳng hạn như Videl hoặc Hercule. Z Burst Dash là một phiên bản nhanh hơn và lảng tránh hơn nhiều của The Dragon Dash. Điều này cho phép người dùng có được phía sau kẻ thù ở tốc độ cao hoặc cho tác
động hoặc để tránh một cuộc tấn công Blast 2. Nhược điểm của kỹ thuật này là nó sẽ nhanh chóng làm cạn kiệt năng lượng của người dùng nếu không được trang bị một số đối tượng Z nhất định. Cũng mới nhượng quyền thương mại, có Armor Breaks, nơi bạn có thể phá hủy quần áo và áo giáp của đối thủ bằng cách sử dụng năng lượng va chạm và vụ
nổ cuối cùng. Cơ chế mới Một số tính năng mới đã được thêm vào Budokai Tenkaichi 3. Chúng bao gồm: Super Saiyan 2 Goku sử dụng Sonic Sway trên Majin Vegeta Sonic Sway - Kỹ thuật này cho phép người chơi né tránh các cuộc tấn công của đối thủ. Vì tiền đạo này cần nhiều thời gian hơn để trở lại vị trí chiến đấu của mình hơn là người chơi né
tránh các cuộc tấn công, tiền đạo này bị bỏ lại với một hàng phòng ngự mở. Bất cứ ai trốn tránh sau đó có thể nhanh chóng phản công đối thủ của họ. Tuy nhiên, tính năng này chỉ áp dụng cho các cuộc đình công cận chiến lớn yếu và người dùng sẽ vẫn Sử dụng Sonic Sway để vội vàng hoặc đập vỡ các cuộc tấn công. Rush Ki Wave là một kết thúc combo
hoàn toàn mới độc quyền cho một số nhân vật, cho phép họ gửi đối thủ của họ bay đi với một chùm một người đàn ông tính phí. Z-Counter - Khả năng chặn và phản công, di chuyển nhanh chóng phía sau kẻ thù. Đó là một kỹ thuật được thấy trong loạt nhiều lần. Z Burst Dash - Một phiên bản cải tiến của cuộc tấn công dash từ các trò chơi trước, kỹ thuật
này cho phép người chơi ngoằn ngoèo và lăn phía sau một đối thủ khi họ di chuyển ở tốc độ cao. Hệ thống ban đêm mới đang buộc Bardot phải biến thành Great Ape Thêm một hệ thống ban ngày và ban đêm mới cho phép một số nhân vật nhất định sử dụng sức mạnh của mặt trăng để biến thành Great Apes. Với việc bổ sung chế độ phát lại chiến đấu,
người chơi bây giờ có thể nắm bắt lên đến bảy trận đấu yêu thích của họ và xem chúng một lần nữa sau đó. Ngoài ra còn có một số góc máy ảnh có thể được sử dụng để trao đổi quan điểm về cuộc chiến: phía sau vai của người chơi hoặc phía sau vai của đối thủ. Các dải ở trên cùng cũng có thể được gỡ bỏ để xem tốt hơn. Thêm nhân vật tan rã từ một
số Cuộc tấn công cuối cùng, chẳng hạn như pháo hoa bẩn hoặc tấn công thanh kiếm sáng, tùy thuộc vào sức khỏe của đối thủ có bao nhiêu. Phiên bản Wii không sử dụng bàn di chuột Wii. Thay vào đó, trò chơi sử dụng gia tốc Wii Remote, cung cấp hình ảnh động chứng minh cách thực hiện các kỹ thuật (giống như các trò chơi trước đó cung cấp sự kết
hợp của các nút được yêu cầu để thực hiện kỹ thuật). [2] Một bản phát lại chiến đấu từ HUD cho thấy chế độ lịch sử của trò chơi, được gọi là Dragon History, đã hoàn toàn thay đổi so với các phần trước. Một số đoạn cắt cảnh diễn ra ở giữa trận chiến, làm gián đoạn cuộc chiến một thời gian ngắn trong khi hai nhân vật nói chuyện, trong khi những người
khác diễn ra trong trận chiến. Trong các đoạn cắt cảnh trong trò chơi, đối thoại xuất hiện ở dưới cùng của màn hình khi người chơi đấu tranh, và những gì mỗi nhân vật nói phụ thuộc vào cách trận đấu diễn ra. Người chơi cũng có thể phát hành một cú đấm KOs duy nhất trong chế độ lịch sử, đối phó với cú đấm được sử dụng để giết đối thủ của mình trong
tài liệu nguồn. Chế độ lịch sử cũng ngắn hơn đáng kể so với các phần trước (vắng mặt trong các trận chiến như Piccolo vs. Aussie và Gohan vs. Super Buu). Hệ thống Z-Point mới thay thế hệ thống căn chỉnh bằng Budokai Tenkaichi 2. Hơn nữa, Z-glasses có một biểu tượng, càng có nhiều Z-elements có thể được trang bị. Cổng Wii của Budokai Tenkaichi
3 có thể được chơi bằng cách sử dụng một số cài đặt điều khiển khác nhau, và không giới hạn ở giao diện điều khiển Wii Remote và Nunchuk một mình. Thay vào đó, người chơi có thể chọn sử dụng bộ điều khiển cổ điển hoặc bộ điều khiển GameCube. Bộ điều khiển cổ điển được tạo ra được đón nhận tốt nhất bởi các nhà phê bình đã trích dẫn Wii
Remote như một phương pháp chơi thú vị cho các game thủ bình thường, nhưng không phải lúc nào cũng hỗ trợ đáp ứng với lối chơi hardcore. Dragon Story Modes Sayyan Saga Frieze Saga Android Saga Majin Buu Saga Special Saga (Phim) Dragon Ball GT Dragon Ball Saga Nếu Saga Ultimate Battle Sim Dragon Mission 100 Survival Disc Fusion (độc
quyền trên phiên bản PlayStation 2) Dragon World Tour World Battle Arts Big Cell Games OtherWorld Tournament Yamcha Game - Trong chế độ này, nhân vật, cài đặt và màu sắc sẽ được chọn ngẫu nhiên. Trận đấu cuối cùng là với Yamch. Hoàn thành chế độ này ở cấp độ 2 khó khăn sẽ mở khóa giai đoạn buổi tối của sa mạc để chiến đấu trong các chế
độ chơi khác. Nhân vật trò chơi của Fasha mở khóa sau khi hoàn thành chế độ này ở độ khó cấp 3. Duel Single Battle Team Battle DP Combat Parameters Dragon Net Battle (độc quyền trên phiên bản Wii) Custom Battle Normal Battle Friend Ranking Battle View Rating Battle Record Evolution Z Character Settings Element Store Evolution Z Explanation
Ultimate Learning Date Center Introduction Screen Catalog Fighters Replay Character Link Options Shenron Play characters Return của nhân vật Nhân vật mới Battle Stages Menu chính Tiếp nhận Ấn phẩm Điểm PS2 Phiên bản IGN 8.0 với 10 GameZone 7.8 với 10 Wii Version IGN 8.0 10 Game Trailers 7.6 of 10 Review Collections (PS2 Version) Game
Ratings 73.8% (based on 25 reviews) Metacritic 73% (based on 24 reviews) Review of collections (Wii Version) Game Rankings 73.5% (based on 29 reviews) Metacritic 72% (based on 27 reviews) Budokai Tenkaichi 3 received average reviews on both platforms according to Metacritic. Cổng PlayStation 2 nhận được 32/40 điểm từ tạp chí Famitsu Gaming,
đồng thời chấm cho phiên bản Wii số điểm 33/40. [3] IGN đã trao cả hai phiên bản của trò chơi 8 trên 10, khiếu nại duy nhất của họ là chế độ lịch sử tương đối bị đánh giá thấp (so với Budokai Tenkaichi 2), tính năng Disc Fusion mánh lới quảng cáo và độ trễ có kinh nghiệm trong khi chơi trực tuyến qua kết nối Wii của Wii. Tại Nhật Bản, trò chơi đã bán
được 282.000 bản trên PS2 và 90.000 bản trên Wii vào cuối năm 2007. [4] Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2008, nó đã bán được 1,04 triệu bản trên toàn thế giới. [5] Nếu Piccolo tham gia giải đấu, tên trên màn hình của anh sẽ là MaJunior, như ban đầu nó đã làm trong loạt phim. Tương tự như vậy, tên màn hình sẽ là Shin nếu một người tham gia giải đấu
với tư cách là Supreme Kai. Nếu ai đó chờ đợi trên màn hình menu chế độ lịch sử, các nhân vật khác nhau đôi khi sẽ tìm hiểu và tham gia vào các cuộc trò chuyện với Goku, chẳng hạn như Piccolo, Vegeta và Krillin. Khi Super Saiyan 4 Goku chạy với Baby Vegeta ở chế độ câu chuyện, nó sẽ giống như Kid Goku (GT). Nếu bạn chờ đợi một lúc trong chế
độ đấu tay đôi, Nappa sẽ hỏi Vegeta: Hey ... Anh nghĩ nếu tôi đi Super Sayyan, con dê của tôi có phát triển không? Nhân vật Sayan có thể trở thành loài khỉ lớn bằng cách tạo ra một Power Ball làm như vậy ngay cả trong các giai đoạn có trăng tròn. Bardok là một trong những nhân vật phải sử dụng trăng tròn để biến thành một loài khỉ lớn đi ngược lại DBZ
lồng tiếng đại dương, trong đó Vegeta nói rằng Bardok đã phát minh ra kỹ thuật Power Ball; Tuy nhiên, điều này đã được một sai lầm mà từ lâu đã bị bỏ rơi. Các atyers thứ hai và thứ ba của Vegeta (Scouter) không có đuôi, nhưng nó vẫn có thể biến thành một loài khỉ lớn. Great Ape Vegeta sử dụng giọng nói của hình dạng cơ bản của nó khi mất một va
chạm năng lượng, nhập MAX Power, phát hành một vụ nổ ki đầy đủ tính phí, hoặc sử dụng chuyển động nhanh. Như với Budocai Tenkaichi 1 và 2, Cell dưới mọi hình thức sử dụng hình thức không hoàn hảo của âm thanh đau khi va chạm. Điều này là do phiên bản tiếng Nhật có một giọng nói duy nhất, nhất quán cho Cell, không còn chỗ để thêm giọng
nói bổ sung cho các hình thức khác nhau của nó. Nếu một trong những bắn một ổ đĩa Android 18 Destructo trong Krillin và nó sử dụng nó một lần 18 ổ đĩa sẽ làm cho liên lạc, Krillin sẽ gọi đĩa màu hồng thay vì màu vàng của nó. Hồ sơ của Gaku nói rằng anh đã vật lộn với Piccon trong sự biến đổi Super Saiyan 2 của mình, điều này dường như là điều sai
trái trong anime. Trong khi họ có thể đã phải vật lộn với Goku trong hình thức này trong 7 năm giữa Cell Saga và Buu Saga, off-camera. Trong Majin Buu Saga, Doomed Battle: Goku vs. Vegeta, mô tả nói puroposely thay vì cố ý, ngay cả khi giọng nói nói cố ý một cách chính xác. Giới thiệu nhân vật của Majin Bửu nói: Trong Dragon Ball GT, Bửu chiến đấu
chống lại và kết thúc ở đó, để lại thông tin đó bị thiếu. Gothenx thỉnh thoảng nói Jelly Time Peanut Butter khi chuyển đổi trong một trận chiến nhóm, như trong meme internet nổi tiếng. Gogeta (Super Saiyan 4) Giới thiệu nhân vật đọc He's a Warrior Without Peers, và chứng minh điều đó bằng cách thực hiện điều này bằng cách thực hiện động tác Big Bang
Kamehameha cuối cùng của mình, lặp lại nó bằng cách biểu diễn. Khi lựa chọn nhân vật, Vegito được viết bằng I, nhưng trên các tùy chọn chuyển đổi cho Vegeta (Dạng thứ hai) và Goku (End), nó được viết bởi Vegeto. Đôi khi henron hoặc Ultimate Henron sẽ cấp một điều ước, ông sẽ nói: Đó là một mong muốn tôi không thể cấp. Tuy nhiên, nó vẫn cung
cấp nó. Trong phiên bản Wii của trò chơi, Giru được gọi là Gill và Giru. Khi Goku (GT) sử dụng một ngọn lửa năng lượng mặt trời, ông nói, nó được cho là bằng tiếng Nhật: Taiyoken. Khi Goku (GT) sử dụng tinh thần của một quả bom, nó được gọi nhầm là Spirit Ball, có lẽ được dịch không chính xác vì tên tiếng Nhật ban đầu của nó, Genkidama, có bản
dịch mới nhất. Khi Baby Vegeta sử dụng đèn flash cuối cùng, anh hét lên Big Bang Attack, giống như anh làm trong anime. Nuova Henron được viết theo hai cách. Sự lựa chọn của nhân vật được viết bởi Nuova Shenron, nhưng trong phụ đề GT saga cho Goku đánh vần Henron mới của mình. Khi GT Kid Goku biến Super Saiyan 4 vs Nuov Henron thành
chế độ cốt truyện, Gawk sẽ sử dụng giọng nói em bé của mình trong đoạn cắt cảnh trò chơi. Trong Lịch sử Rồng, trong một cuộc chiến với Nam, ông Satan được thể hiện trong các dấu hiệu và nhấp nháy, ngay cả khi ông đã không phải là một nhà vô địch. Trong những nhận xét của Chi-Chi về các nhân vật, cô nói chuyện với ông nội của Gohan rằng cô
muốn gặp anh ta. Tuy nhiên, cô đã gặp anh trong những tập gần đây của Dragon Ball. Trò chơi có thể bỏ qua nó mặc dù, như nó đã làm Phụ. Động thái Ball of Imprisonment của Friza bị gọi nhầm là Tôi có thể chết lần này. Lỗi này được khắc phục trong các trò chơi sau. Màu sắc thay thế của Super Saiyan 4 Gogeta Super Saiyan 4 Gogeta 2nd color biến
đổi mái tóc bạc của mình, tương tự như Super Saiyan 5 do người hâm mộ tạo ra. Màu này cũng là một tùy chọn cho SS4 của gogeta trong Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi. Bất cứ khi nào một con khỉ lớn ném một hòn đá, nó được viết bởi Gigant thay vì Gigantic. Khi Goku (Mid) sử dụng một 20x Kaio-ken Kamehameha, tên của kỹ thuật này xuất hiện trên
một màn hình được gọi là 20x Kaiken Kamehameha. Trong kịch bản chế độ câu chuyện Super Gogeta cuối cùng, một cuộc đối thoại về các sự kiện của Omega Henron ban đầu được nói mà không có các hiệu ứng thường được đặt trên giọng nói của Christopher Sabath. Giọng nói đúng được sử dụng, tuy nhiên, khi nó nói: Ai ở đó? Bạn là ai? goguet trong
cảnh của sự kiện sáp nhập và vẫn được áp dụng therons. Trong kịch bản Ultimate Super Gogeta, Saiyan được viết là Siayan trên phụ đề khi Super Saiyan 4 Vegeta sử dụng Blast 2 hoặc Ultimate Blast và nói: Bạn có thể xử lý nó, Super Siayan 4? Trong kịch bản Ultimate Super Gogeta, Pan sẽ nói rằng Goku và Vegeta đã tạo ra Fusion, ngay cả trước khi
đầu cầu chì xuất hiện. Trong bản dịch tiếng Ý của trò chơi, trong phần giới thiệu của Dragon Fist Explosion! Nếu Gaku không hiểu ai sẽ?, trò chơi tuyên bố Goku phát nổ với một cuộc tấn công đặc biệt mới để ngăn chặn Majin Bửu khi anh ta phải nói với Hirudegarn. Các dòng Super Saiyan Goku được tái sử dụng trong đồng phục Super Saiyan 3 của nó
mà không rõ lý do. Nếu Zangya đánh bại Krillin, Master Roche, Nam hay General Blue, cô ấy nói: Cha không muốn bạn gái của bạn đã cứng rắn như tôi? Không phải là một cha?, dựa trên một bài hát của Tori Alamaze và thu âm bởi Pussycat Dolls. Trò chơi này đánh dấu sự ra mắt của Brin Palencia với tư cách là Chiaotzu, mặc dù các clip giọng nói của
Monica Antonelli được lưu trữ trong lối chơi và kết quả là, thay vào đó, được quy cho Palencia ở một số nơi. Có một vài sai lầm tín dụng cho các diễn viên lồng tiếng Anh trong các khoản tín dụng cuối cùng của trò chơi: vai trò của Chris Patton và Jason Librecht của Turles và Tapion được thay thế. Hirudegarn cũng được ghi nhận sai với Librecht.
Christopher Sabath được ghi nhận với Son Henron. Kyle Hebert được ghi nhận với Apule. Lỗi này cũng có trong phần tham chiếu ký tự, mặc dù không có trong tập sách hướng dẫn. Cũng như Budokai Tenkaichi 2 Dragon Library, phần Tham khảo nhân vật nói sai rằng Josh Martin lồng tiếng cho Super Bu và Justin Cook lồng tiếng cho Majin Bu (Pure Evil).
Vì một số lý do, Super Sayanu Goku (Mid) thiếu chi tiết so với Super Sayan Goku (End). The Great Monkey King Vegeta hình thành tiểu sử nói rằng nó chưa bao giờ biến đổi trong trạng thái này, và nó là một trò chơi video độc quyền, mặc dù xuất hiện trong hình thức này trong một tập phim của dragon ball GT, Attack on Vegeta, mặc dù không có áo giáp.
Gallery Scans Thêm một bức ảnh vào bộ sưu tập này Ảnh chụp màn hình goku và Gohan đào tạo trong khai mạcBrowley và Janemba sử dụng một cuộc tấn công lốc xoáy trong khai MạcMajin Bửu phá hủy thành phố với nó Vòi hoa sen BreathVegeta lót Broly và Janemba trong openingVegeta và Goku thực hiện Fusion DanceLSS Broly chiến đấu Gogeta
trong trận mở màn của GoguetLSS Broly trong openingSuper Saiyan 3 Gotenks trong cuộc bầu cử mở Z tham gia vào một cuộc chiến chùm tia với nhân vật phản diệnFasha sạc đầy điện Năng lượng WaveFasha phát hành của cô đầy đủ năng lượng WaveBardock slamming Dodoria vào một tàu vũ trụ earthFries trên hành tinh VegetaBardock bắn Rush Ki
Wave tại Frieza SoldierGoku về để biến thành một Big ApeGeneral Blue né tránh đầu tiên chi-ChiGoku chùm tấn công chung BlueChie-Chi blade bay đến General BlueGoku, người tấn công General Blue Blue một lần nữaChi-Chi bắn chùm tia hoàn thiện Save Goku! Dao sử dụng chiến lược cuối cùng của mìnhGrandpa Gohan Turtle School TranquilityTien
Shinhan vs Kid GokuYajirobe với sự giúp đỡ của Miracle Ka-Blam SlashYajirobe kết thúc Miracle Ka-Blam SlashKid Goku của mình sử dụng Grapple ThrowKid Goku của mình thực hiện phản công của mình! rushKid Goku sử dụng phản công của mình! Nhanh lên hào quang khỉ lớn thâm nhập! Goku thắng Vua PiccoloGreat Ape Goku sử dụng Grapple
ThrowCyborg Tao của mình bắn Super Dodon WaveSuper Garlic Jr. của mình sử dụng bóng tối của mình IllusionSuper Garlic Junior Clothing PiccoloSuper Garlic Jr. chụp PiccoloSuper Garlic Jr. Sẽ slam PiccoloKrillin sử dụng Destructo DiscKrillin phí KamehamehaPiccolo phí nổ sóng quỷPiccolo bắn con quỷ nổ của mình WaveNappa phí nổ núi lửaNappa
núi lửa nổGoku đập Vegeta xuống đấtGoku sử dụng Grapple ThrowVegeta của mình (Scouter) sử dụng Grapple ThrowGoku đầu bếp Cayo kenGoku tấn công VegetaVeGeta (Scouter) sử dụng sóng nổVegeta (Hướng đạo) phí Galick GunVegeta (Scouter) bắn Galick GunGoku Camechemeha của mình xung đột với Vegeta galickGo Gunku (sớm) sử dụng
tinh thần bombgoku (sớm) khởi động của BombVegeta Tinh thần của mình tạo ra Power BallGreat Ape Vegeta sạc Super Galick GunatGre Ape Vegeta bắn Super Galick GunGreat Ape Vegeta của mình sử dụng Grapple Throw của mình trên GokuKing Vegeta chuẩn bị Power BallGreat Ape King Vegeta chống lại. Super Sayyan GokuCui bắn đầy đủ năng
lượng WaveVegeta thực hiện vụ nổ pháo hoa bẩn từ pháo hoa bẩnVegeta chuẩn bị cuối cùng Galick CannonVegeta bắn đối thủ Galik CannonVegeta cuối cùng của nó bị đuổi sau khi cuối cùng sử dụng Galick CannonGoku đấm Broward trong ruột và Jeice thực hiện cuộc tấn công sao chổi tím vào BrolyNail bắn đầy năng lượng Sóng ở FriezaFrieza bằng
cách sử dụng RushFrieza trừng phạt của mình kết thúc cơn sốt với một backhandFries phí trừng phạt BlasterFrieza bắn BlasterGoku trừng phạt của mình từ chối Ki BlastGoku Friza sử dụng một kết hợp thiên thạchGoku kết thúc với sự kết hợp sao băng của mìnhFrieza né tránh punchGoku goku ( Mid) chuẩn bị Cayo-ken KamehamehaGoku (Giữa) phí
Cayo-ken KamehamehaGoku (Giữa) bắn anh ta Kayo-ken KamehamehaGoku (Giữa) Hãy cho tôi năng lượng! Goku (Giữa) готу дух BombGoku (Giữa) кида свою духовну бомбу в FriezaGoku (Giữa) (Giữa) Супер СайянСупер Сайян Гоку (Giữa) за допомогою Тепер я божевільний! Frieza готу шквал смерті BeamFrieza використову м'яч ув'язнення
на GokuFrieza звинувачення знищити планету! Фріза пожежі знищити планету! Довгоочікувана Фриза на 100%100% Power Frieza ухиляється від атак ГокуГоку використовує свій метеор SmashSuper Сайян Гоку (Mid) за допомогою Angry KamehamehaFuture Gohan використовує повний Power ChargeFuture Gohan заряджає MasenkoFuture
Gohan використовує супер камехемехаФутуру Гохан однією рукою Супер КамехемехаФутура Гохан ногами Android 17 в спинуФутура Гохан закінчується його запекла комбінаціяАндро 17 звинувачення Photon FlashAndroid 17 стрілянина його Фотон Flash # 18 і #17 атака Майбутній Gohan Андроїди атаки Майбутнє Gohan Androids хіт
Майбутній GohanThe андроїди удар Майбутній GohanThe андроїди удар Майбутній Гохан вниз Андроїди вогонь потужність падіння зірки на майбутнє GohanThe андроїди стрільби їх влада падіння StarMecha Frieza's Довгоочікуваний для 100% Король Холодний використовує його король ГідністьMaster Roshi і доктор Wheelo обличчям
offDr. Wheelo штампування майстер RoshiDr. Wheelo fires the Photon StrikeSalza charges a Full Power Energy WaveAndroid 19 absorbs a KamehamehaSuper Saiyan Vegeta uses his Amazing Impact on Android 19Android 18 uses Infinity BulletAndroid 18 fires her Infinity BulletAndroid 18 uses Destructo DiscAndroid 18 uses the Sadistic 18
elbowAndroid 18 throws Vegeta awayAndroid 18 turns around in Sadistic 18Android 18 fires the Sadistic 18 finger beamImperfect Cell's Solar FlareSuper Saiyan Future Trunks and Vegeta meeting up on a GlacierCell fires the Big Bang CrashCell absorbing Android 18Vegeta firing a Galick Gun at CellSuper Saiyan Vegeta's Grapple ThrowSuper Saiyan
Vegeta uses his Amazing ImpactSuper Saiyan Vegeta's Amazing ImpactSuper Vegeta uses his Spirit Breaking CannonSuper Vegeta's Grapple ThrowSuper Vegeta's Grapple ThrowSuper Vegeta faces Perfect CellCell about to be hit by the Final FlashSuper Vegeta's Final FlashFuture Trunks powers up to fight Perfect CellAndroid 13 prepares a S. S.
Deadly BomberSuper Android 13's S. S. Deadly BomberGoku (End) prepares an Instant KamehamehaGoku (End) fires his Instant KamehamehaGoku (End) fires його Супер енергетична хвиля VolleyGohan використовує свою непрощенну силу upGohan готує стоячий KamehamehaGohan звинувачення Стоячи KamehamehaGohan стріляє його
Стоячи KamehamehaCell використовує миттєву передачуСупер Сайян Вегета пожежі Максимальний FlasherCell зарядки його Сонячна Kamehameha Батько-син KamehamehaFuture стовбури енергії поглинається CellFuture стовбури ногами клітини в повітріФюроелеві стовбури пожежі його Палаючий AttackCell поглинає майбутні стовбури
'енергіяФютура стовбури повноваження до Super SaiyanGohan використовує свою непрощенну потужністьgohan's Непрощенна потужність upSuper Saiyan 2 Gohan стикається з TurlesPikkon, використовуючи його Burning ShootPikkon збирається лікоть його супротивникПіккон, використовуючи його Гіпер ТорнадоСупер Gohan sử dụng một
khoản phí đầy đủ của powerBroly sử dụng Omega BlasterGohan của mình chặn Omega BlasterSpopovich đá đối thủ của mình trong airSpopovich sẽ đấm Vienna để EarthSpopovich ném Wiedel trở lại không khíSpopovich gõ đối thủ của mình điGohan sử dụng đầy đủ năng lượng sạcPuy Poui bắn anh ta Nice ShotGreat Saiyaman đá DaburaGohan cháy
Full Power Blast VolleySuper Saiyan Gohan sử dụng đầy đủ điện tíchGoku né tránh tác động cuối cùng Majin VegetaGoku né tránh Majin Tấn công Ve Goku đá Majin Vegeta awayGoku phí tại Majin Vegeta với con rồng DashSuper Saiyan 2 Goku sử dụng Z-bang dash chống lại Majin VegetaGoku bắn Cameham trong Majin VegetaSupreme Kai sử dụng
năng lượng cuối cùng của mình LastMajin Vegeta sử dụng ảnh hưởng mới nhất của mìnhMajin Vegeta Tác động cuối cùngMajin Vegeta nói lời tạm biệt với bạn bè và gia đình và chuẩn bị vụ nổ mới nhất của mìnhMajin Vegeta sử dụng blastBabidi mới nhất của mình với sự giúp đỡ của chủ nhân của mình BarrierBabidi sử dụng Demon EyeBabidi chuẩn bị
PowerBabidi cuối cùng của mình bắn một chùm năng lượng bị đánh cắpSupreme Kai hạn chế Demon EyeGoten và thân cây thực hiện điệu nhảy hợp nhấtMajin Bửu tính phí tức giận bangSuper Gogeta sử dụng Rolling Hammer trên Super JanembaSuper Gogeta sử dụng Rolling Hammer trên Super JanembaSuper Gogeta sẽ sử dụng Rolling Hammer thứ
hai trên siêu JanembaSuper Gogeta sử dụng Stardust BreakerSuper Gogeta của mình đá Janemba awaySuper Gogeta ném Stardust BreakerSuper Gogeta bắn Big Bang KamehamehaOld Kai của mình xuất hiện trong Sim Dragon ModeSuper Buu sử dụng chùm sô cô laSuper Bu bên cạnh đối thủ sô cô la của mìnhUlt Gogol, sử dụng sức mạnh để hạn
chếGohan tấn công Super Bu, sử dụng Blast RushGoku của mình ném Potara bông tai tại VegetaVegeta bắt PotaraVegito phí Super KamehamehaSuper Vegito Super KamehamehaSuper Vegito phí Ultimate KamehamhaSuper Vegito cháy Finale KamehamehaSuper Vegito đá Super Buu trong bụngSuper Vegito đá Super BuuSuper Vegito sử dụng tinh
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