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2021
Premiera 30.04 
Wciel się w rolę astronautki Selene i spróbuj  poskładać jej wspomnienia, żeby znaleźć drogę 
ucieczki z nieprzyjaznej, obcej planety.Tkwiąc w pozornie niekończącej się pętli wydarzeń, której  
nie przerywa nawet śmierć, bohaterka nieustannie przeżywa swoje pierwsze chwile w nieznanym 
świecie.Rozbicie statku, atak, śmierć...Za każdym razem, kiedy Selene odzyskuje przytomność, 
planeta w jakiś sposób się zmienia, jak gdyby dostosowywała się do sytuacji. Selene może jedynie 
walczyć daleji szukać odpowiedzi w nadziei na przerwanie cyklu, stawiając czoło hordom wrogów 
przy użyciu stale zmieniającego się arsenału.

Asortyment w podanych cenach dostępny od 1.04 do 30.04.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. 
Asortyment dostępny w sklepie internetowym mediamarkt.pl oraz w wybranych sklepach stacjonarnych MediaMarkt.
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NINTENDO SWITCH Pro 
Controller MONSTER HUNTER 
RISE
Nr art. 503407

Podejmij wyzwanie i dołącz do polowania! Monster 
Hunter Rise, najnowsza odsłona docenianej przez 
krytyków serii action-RPG, pojawi się na Nintendo 
Switch! Gra posiada polską lokalizację (napisy). 
Osadzona w kraju inspirowanym ninja, Kamura 
Village, gra Monster Hunter Rise zaprasza 
do poznawania bogatej natury oraz do pojedynków 
z przerażającymi potworami, to wszystko aby stać 
się najlepszym łowcą. Akcja rozgrywa się pół wieku 
po straszliwej katastrofie. Łowcy muszą stawić czoła 
nowemu i przerażającemu zagrożeniu, potworowi, 
który wkrótce powstanie i ponownie pogrąży kraj 
w chaosie. Poluj w pojedynkę lub współpracuj 
ze znajomymi, aby wykonywać zadania i eliminować 
ogromne potwory za pomocą wybranych broni.

SWITCH Bravely Default II Rozpocznij poszukiwania czterech 
Kryształów w najnowszej części z serii Bravely. Odkryj nowy świat 
pełen nowych postaci, z pochłaniającym klimatem i zasmakuj 
rozgrywki, dzięki której ta seria jest tak lubiana.

Dołącz do Mario, Luigi, księżniczki Peach i Toad w misji ocalenia 
Królestwa Sprixie w grze Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, 
wskakującej na Nintendo Switch! Bowser porwał księżniczkę Sprixie 
i to nasi bohaterowie muszą ją uratować!

SWITCH Harvest Moon: One World Odkryj świat nowych i znajomych 
już twarzy, wyjątkowych wyzwań związanych z wioskami 
i przygodami w grze Harvest Moon: One World. Zarządzaj swoją 
rosnącą farmą w tej nowej przygodzie na konsoli Nintendo Switch!

Premiera 30.04 
O rany! Poznaj cuda natury regionu Lental, gdy 
nowy Pokemon Snap pojawi się 30.04 na Nintendo 
Switch Eksploruj bujne krajobrazy na nieznanych 
wyspach, aby robić zdjęcia Pokémonów w ich 
naturalnym środowisku  Wyszukuj i rób zdjęcia 
Pokémonów w ich rodzimym środowisku 
w grze New Pokémon Snap, tylko na Nintendo 
Switch! W momencie, gdy zbliżysz się do dzikich 
Pokémonów i zaczniesz je badać, dowiesz się 
o nich rzeczy, których wcześniej nie wiedziałeś 
- na przykład, jak się zachowują lub jakie mają 
miny. Możesz zobaczyć, jak pilnują swojego 
terytorium, bawią się lub spacerują. Zbadaj 
tajemnicze zjawisko Illumina Udaj się na wyspy, 
które tworzą region Lental. W tym regionie 
niektóre Pokémony i roślinność będą miały 
specjalny blask. Badaj te Pokémony wraz 
z Profesorem Mirror, eksplorując gęste dżungle, 
rozległe pustynie i nie tylko! Twoja obserwacja 
i fotografowanie dzikich Pokémonów może 
pomóc Ci zbadać zjawisko Iluminy. Będziesz mógł 
wykorzystać zrobione zdjęcia do stworzenia 
własnego Pokémon Photodex!

299,-299,-

219,-219,-

219,-219,-

219,-219,-

219,-219,-
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Pełna kolekcja Dead Island – całkowicie zremasterowana!

Zestaw zawiera Dead Island Definitive Edition oraz Dead Island: Riptide 
Definitive Edition ze wszystkimi dodatkami, a także dodatkową grę Dead Island 
Retro Revenge.  

PIEKŁO W RAJU Przygoda twojego życia w trakcie apokalipsy zombie 
– teraz piękniejszej niż kiedykolwiek. Trafiasz w sam środek epidemii zombie 
na tropikalnej wyspie Banoi i w głowie masz tylko jedną myśl: PRZETRWAĆ!  

ZANURZ SIĘ W ŚWIECIE DEAD ISLAND Ścinaj głowy, miazdze czaszki, siekaj i rąb! 
Poczuj czym jest prawdziwa walka wręcz w niesamowitym połączeniu gry 
akcji, trybu kooperacji i ogarniętego chaosem otwartego świata.  

DEAD ISLAND DEFINITIVE COLLECTION Zawiera przełomową dla gatunku grę 
Dead Island wraz z kontynuacją Dead Island: Riptide.

Ponadto w pakiecie znajdują się wszystkie wydane wcześniej DLC oraz nowa 
gra w stylu retro, side-scroller Dead Island Retro Revenge.

Dying Light: The Following – Edycja Rozszerzona zawiera nie tylko podstawową wersję gry, ale również wszystkie DLC, jakie pojawiły się w ramach w Seassons 
Passa oraz największe jak do tej pory rozszerzenie The Following.  Dying Light to wielokrotnie nagradzana gra action survival, w której wydarzenia ukazane 
są z perspektywy pierwszej osoby. Akcja osadzona została w rozległym, niebezpiecznym otwartym świecie – mieście Harran. Za dnia gracze przemierzają 
miejskie obszary spustoszone przez straszliwą epidemię, poszukując zapasów i tworząc broń, która pozwala im odeprzeć ataki zainfekowanych mieszkańców. 
Nocą łowca okazuje się zwierzyną, gdy wrogowie stają się o wiele bardziej agresywni i niebezpieczni. Największym zagrożeniem są jednak nocni drapieżcy, 
którzy dopiero po zmierzchu opuszczają swe gniazda i ruszają na łowy. Gracze muszą wykorzystać wszystkie środki i umiejętności, by przetrwać do świtu.  
Po ucieczce z Harran, Kyle Crane dociera do rejonów w którym władze sprawuje tajemniczy, pradawny kult. Okazuje się, że wyznawcy „Matki” są odporni 
na wirusa z Harran. Kyle stanie przed zagadką, której rozwiązanie może doprowadzić do unicestwienia zabójczego wirusa.

79,9079,90
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TANIE GRANIE!

Cena za sztukę
Cena za sztukę

Cena za sztukę

Cena za sztukę

39,9939,99 54,9054,90

69,9069,90 89,9089,90

109,-109,-

79,9079,90

99,9099,90

139,-139,-119,-119,-
239,-239,-

Cena za sztukę49,9949,99
Cena za sztukę59,9059,90

Cena za sztukę



5

Konsola XBOX SERIES S 512GB
Nr art. 1433164

Konsola XBOX SERIES X 1TB
Nr art. 1433165

KONSOLE

Doświadcz szybkości i wydajności w pełni cyfrowej konsoli następnej 
generacji w przystępnej cenie.

Korzystając z abonamentu Xbox Game Pass Ultimate (abonament 
sprzedawany osobno), uzyskasz dostęp do biblioteki ponad 100 
wysokiej jakości gier, w tym wszystkich nowych tytułów Xbox Game 
Studios, takich jak Halo Infinite, w dniu ich premiery.

Szybkie wznawianie pozwala płynnie przechodzić między wieloma 
grami. Sercem konsoli Series S jest architektura Xbox Velocity, która 
łączy dedykowany dysk SSD ze zintegrowanym oprogramowaniem, 
zapewniając szybszą, płynniejszą rozgrywkę.

Sercem konsoli Series X jest architektura Xbox Velocity łącząca 
dedykowany dysk SSD oraz zintegrowane oprogramowanie, 
co zapewnia płynniejszą rozgrywkę oraz znacznie skrócony 
czas ładowania.

Funkcja Quick Resume umożliwia płynne przełączanie się 
pomiędzy różnymi grami w mgnieniu oka.

Poznawaj nowe, bogate światy i ciesz się grą, jak nigdy dotąd, 
dzięki niezrównanej mocy obliczeniowej grafiki 12 teraflopów. 
Graj w rozdzielczości 4K z szybkością do 120 klatek na sekundę, 
zaawansowanym dźwiękiem przestrzennym 3D i nie tylko.

1349,-1349,- 2249,-2249,-
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 G Pro Wireless
Mysz dla graczy
•  Czujnik HERO zapewniający 

precyzyjne śledzenie ruchu 
do 25 000 dpi

•  Technologia bezprzewodowa 
LIGHTSPEED

Nr art. 1383987

 G PRO X
Słuchawki dla graczy
•  Technologia mikrofonu  

BLUE VO!CE
•  Dźwięk przestrzenny DTS 

HEADPHONE X 2.0
•  Membrany PRO-G 50 mm
•  Komfortowa i wytrzymała 

konstrukcja
Nr art. 1407553

G PRO
Klawiatura dla graczy
•  Kompaktowa  

 z odłączanym kablem
•  Wyposażona 

w podświetlenie RGB
Nr art. 1418040

RAZER DeathAdder V2
Mysz przewodowa
•  Czułość maksymalna:  

20000 dpi
•  Lekka konstrukcja zaledwie 

82 gramy
•  Czujnik optyczny Razer™ 

Focus + o wyjątkowej 
precyzji

Nr art. 1422809

RAZER BlackShark V2 X
Słuchawki
•  Możliwość indywidualnego 

dostrojenia częstotliwości 
dźwięku

Nr art. 1428599

RAZER Cynosa V2
Klawiatura przewodowa
•  Indywidualnie 

dostosowywane klawisze 
klasy gamingowej 
z podświetleniem

•  Trwała, odporna na zalanie 
konstrukcja

Nr art. 1429831

 G305 Lightspeed
Mysz dla graczy
•  Wyposażona w technologię 

Lightspeed
•  Żywotność do 250h
Nr art. 1429878

RAZER Huntsman Mini - 
Linear Optical Switch
Klawiatura przewodowa
•  Aluminiowa konstrukcja
•  Posiada podświetlenie RGB
•  Zawiera 60% standardowych 

klawiszy
Nr art. 1436032

499,-499,- 499,-499,-

499,-499,-

299,-299,-

279,-279,-

279,-279,-

199,-199,-

599,-599,-
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STEELSERIES QCK
Podkładka pod mysz dla graczy
Nr art. 1144815

CORSAIR MM300 EXTENDED
•  Gładka powierzchnia 

z mikrowłókien 
o zwiększonym poślizgu

•  Antypoślizgowy,  
gumowy spód

Nr art. 1330926

STEELSERIES ARCTIS 3 BLACK
Słuchawki dla graczy
•  Kompatybilne z wieloma 

platformami
•  Membrany o średnicy 40mm
•  Lekka i komfortowa konstrukcja
•  Wygodne pady
Nr art. 1333744

STEELSERIES RIVAL 310 ERGONOMIC
Mysz dla graczy
Nr art. 1352292

STEELSERIES Apex 3
Klawiatura dla graczy
•  10 stref podświetlenia RGB
•  IP32 - Ochrona przed wodą
•  Magnetyczna podkładka pod 

nadgarstki
Nr art. 1418968 CORSAIR M55 RGB PRO

Mysz przewodowa
•  Uniwersalna konstrukcja dla 

prawo i leworęcznych
•  Wydajny sensor 12.400 DPI
•  Niewiarygodnie lekki  

– tylko 86g
Nr art. 1429833

CORSAIR K60 RGB PRO
Klawiatura przewodowa
•  Mechaniczne przełączniki 

100% CHERRY VIOLA
•  Dynamiczne podświetlenie 

RGB poszczególnych klawiszy
•  Solidna rama 

z anodyzowanego, 
szczotkowanego aluminium

Nr art. 1437614

CORSAIR Katar Pro
Mysz bezprzewodowa
•  Lekka i zwinna konstrukcja
•  Posiada 6 

w pełni programowanych 
przycisków

Nr art. 1437618

49,9949,99

89,9089,90

369,-369,-269,-269,-

349,-349,-

149,-149,-

449,-449,-199,-199,-
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MODECOM Volcano MC839 
Sword
Słuchawki dla graczy
Nr art. 1369476

GENESIS Xenon 220
Mysz przewodowa
Nr art. 1415996

GENESIS RADON 300 7.1
Słuchawki dla graczy
Nr art. 1425717

TRUST GXT450 Blizz
Słuchawki przewodowe
Nr art. 1433453

TRUST GXT 835 Azor
Klawiatura przewodowa
Nr art. 1434824

TRUST GXT 950 Idon
Mysz przewodowa
Nr art. 1436048

GENESIS Thor 210 RGB
Klawiatura przewodowa
Nr art. 1436049

MODECOM MC-899 Volcano 
Prometheus
Słuchawki dla graczy
Nr art. 1437619

MODECOM Volcano Lanparty 
BT
Klawiatura
Nr art. 1442974

89,9089,90

99,9099,90 149,-149,-

189,-189,-109,-109,- 169,-169,-

169,-169,-

219,-219,- 299,-299,-
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GOODRAM S400u 120GB
Dysk SSD
•  Interfejs: SATA III (6 Gb/s)
•  Szybkość odczytu [MB/s]: 550
•  Szybkość zapisu [MB/s]: 530
Nr art. 1391012

GOODRAM CL100 120GB G3
•  Pojemność dysku: 120 GB
•  Szybkość odczytu [MB/s]: 500
•  Szybkość zapisu [MB/s]: 360
Nr art. 1428110

KIOXIA EXCERIA SATA
Dysk SSD
•  Pojemność dysku: 480 GB
Nr art. 1428119

EZVIZ EZVIZ CS-C6N-A0-
1C2WFR
Kamera obrotowa Wi-Fi
•  Rozdzielczość Full HD 1080P
•  Obrót 340 stopni 

i Inteligentne  
śledzenie ruchu

Nr art. 1433047

EZVIZ EZVIZ C3WN
Kamera zewnętrzna Wi-Fi
•  Możliwość podglądu 24/7 

nasmartfonie
•  Wbudowany mikrofon 

z redukcją szumów,  
zasięg do 5m

Nr art. 1433048

PNY XLR8
Dysk SSD
•  Pojemność 500 GB
•  Maksymalna prędkość 

odczytu 3500 MB/s oraz 
zapisu 2000 MB/s

Nr art. 1433807

229,-229,-

92,-92,-88,-88,-

159,-159,- 259,-259,-

299,-299,-
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ALCATEL Link Zone
Router
•  Przeznaczenie: 4G 

LTE (komórkowe sieci 
telefoniczne)

•  Przepustowość sieci
•  bezprzewodowej: 150 Mbps
Nr art. 1318287

ASUS RT-AX56U
Router
•  Przeznaczenie: xDSL (sieci 

lokalne; telewizja kablowa)
•  Przepustowość sieci 

bezprzewodowej: 574 Mbps - 
2.4 GHz , 1201 Mbps - 5 GHz

Nr art. 1422801

ASUS RT-AC57U V2
Router
•  Antena: 2 dBi , 4x zewnętrzna
•  Przepustowość sieci 

bezprzewodowej: 300 Mbps - 
2.4 GHz , 867 Mbps - 5 GHz

Nr art. 1422803

ASUS RT-AC1200 V2
Router
•  Obsługa dwóch 

częstotliwości 2.4Ghz i 5GHz
•  Lepszy zasięg oraz lepszą 

ciągłą pracę w przypadku 
większej liczby urządzeń

Nr art. 1422804

HUAWEI WS5200-21 WHITE
Router
•  Obsługa łączności  

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 
z prędkością do 867 Mbps 
w paśmie 5 GHz

Nr art. 1427731

D-LINK COVR-2200
Router
•  Antena: Wewnętrzna
•  Przepustowość sieci 

bezprzewodowej: 2x 867 
Mbps - 5 GHz , 400 Mbps  
- 2.4 GHz

Nr art. 1428105

199,-199,-

599,-599,-

229,-229,-178,-178,-

129,-129,-

379,-379,-
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TP-LINK TP-LINK TL-WA850R
Wzmacniacz sygnału
•  Przepustowość: 300 Mbps
•  Antena: Wbudowana ,  

2x wewnętrzna
Nr art. 1201341

TP-LINK Archer T2u Ac600
Bezprzewodowa karta 
sieciowa
•  Kompaktowe wymiary
•  Obsługa systemów  

Windows 8/7/XP
Nr art. 1254137

TP LINK RE200
Wzmacniacz
•  Posiada wskaźnik 

siły sygnału sieci 
bezprzewodowej, który 
umożliwia znalezienie 
optymalnej lokalizacji 
dla wzmacniacza

Nr art. 1264545

TP LINK Archer A7
Router
•  Przeznaczenie: xDSL (sieci 

lokalne; telewizja kablowa)
•  Antena: 3x Zewnętrzna
Nr art. 1374297

TP LINK ARCHER A6 AC1200
•  5 anten o najwyższej 

wydajności – zasięg Wi-Fi 
w całym domu

Nr art. 1400270

79,9079,90

89,9089,90

109,-109,- 339,-339,-

169,-169,-
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Premiera 16.04 

Andrzej Piaseczny “50/50”
Pięćdziesiąte urodziny to wystarczający 
powód do świętowania! Andrzej 
Piaseczny postanowił sprawić sobie 
jedyny w swoim rodzaju prezent 
– poprosił przyjaciół i ulubionych 
artystów o napisanie dla niego 
piosenki. I tak powstał niezwykły 
urodzinowy album „50/50” 
z utworami skomponowanymi 
i wyprodukowanymi dla Andrzeja 
Piasecznego przez mistrzów polskiej 
sceny. Kayah, Mrozu, Adam Sztaba, 
Jarecki, Kuba Badach, Paulina Przybysz, 
Michał Fox Król, Majka Jeżowska, 
Tomasz Organek – idealni goście 
na urodzinowej imprezie! Wszyscy 
przygotowali zaskakujące muzyczne 
niespodzianki, zapraszając do dobrej 
zabawy,do spojrzenia na nowo na 
siebie, świat i ludzi dookoła. Jak mówi 
Andrzej Piaseczny: „Zabierając się do 
pracy nad tym albumem, miałem 
jedną myśl. Zróbmy coś pozytywnego, 
coś takiego, żeby uśmiech nie schodził 
nam z ust, a nogi same wyrywały się 
do niesienia nas w lepsze czasy”. Czy to 
się udało? Zdecydowanie tak!

Premiera 16.04 

Spięty “Black Metal”
Hubert „Spięty” Dobaczewski, wokalista, 
gitarzysta i lider Lao Che, tym razem 
prezentuje swoją solową odsłonę. 
Kwintesencją najnowszej płyty artysty, 
o enigmatycznym tytule „Black Mental“, 
jest mroczny układ manipulacji 
jednostką i społecznością, ucieczką 
od wolności w nieświadome, ale 
dobrowolne realizowanie celów 
manipulatora. Album dotyka tematu 
systemu starego jak świat, który chcąc 
nie chcąc wciąż wpycha się nam przez 
okno. Zdumiewa i oburza w rodzimym 
i globalnym wydaniu. Rąbka tajemnicy 
na temat zawartości albumu uchyla 
Spięty - „Dlaczego w tytule nawiązanie 
do metalu? Bo to sub-gatunek, który 
niegdyś zbłąkanego przygarnął jako 
pierwszy. O pomocnie wyciągniętej 
dłoni nie sposób zapomnieć. A czemu 
rap? Bo jeśli z Systemem się bić - 
to bit’em i rymowanym CKM’em. 
Systemie ja się poddaję...już dłużej 
naiwny być nie zdołam”. Niech więc 
żyje czterdziestosześciominutowa, 
Niepodległa Rzeczpospolita 
Dobaczewska! Niech nam żyje!

Premiera 23.04 

WaluśKraksaKryzys “Atak”
Pierwszemu singlowi “ Tuż przed 
północą “ ft. Król towarzyszy ciekawy 
i bardzo szczery teledysk zrealizowany 
w rodzinnej miejscowości Walusia, 
w podkrakowskiej Skale. 5 lutego 2021r., 
beż żadnej zapowiedzi w serwisach 
streamingowych opublikowany został 
tytułowy utwór “ATAK”, w którym 
Waluś znaną z teatru, kontrowersyjną 
metodą Stanisławskiego “wchodzi” 
w rolę bezdomnego, jednej z osób 
z którymi przecięły się jego ścieżki 
życiowe. Numer powtarza sukcesy 
pierwszego singla, ale “...to żaden 
singiel, to tylko utwór tytułowy bez 
klipu”. Od 26 lutego dostępny jest 
teledysk do drugiego singla “ Najgorsze 
rzeczy “. Premierze albumu “ATAK” 
towarzyszyć będą kolejne single 
zilustrowane niebanalnymi teledyskami 
z których każdy będzie kontynuacją 
poprzedniego...

44,9944,99 44,9944,99 44,9944,99

Polskie nowości muzyczne!



Ulubione Trylogie (Blu-ray 4K)
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Premiera 23.04 

Premiera 16.04 

Premiera 16.04 

Gary Moore “How Blue Can You Get”

Premiera 2.04 

Helloween “Skyfall”

Cannibal Corpse “Violence Unimagined”, Marty Friedman “Tokyo Jukebox 3”, Babymetal “”10 Years”

79,9079,9022,9922,99

Mocne granie Premiery!

Cena za sztukę379,-379,-

Cena za sztukę59,9059,90



14

Nr art. 503462

Cena za sztukę19,9919,99

Cena za sztukę39,9939,99

Kup 4 zapłać za 3!



Muzyka z duszą na płytach winylowych!

15Cena za sztukę69,9069,90

Cena za sztukę59,9059,90
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Greet Van Fleet “The Battle At Garden’s Gate”
Odważna ewolucja względem wydanego w 2018 
debiutu „Anthem of the Peaceful Army”. Greta Van Fleet, 
czyli wokalista Josh Kiszka, gitarzysta Jake Kiszka, basista 
Sam Kiszka i perkusista Danny Wagner, zagrali dla setek 
tysięcy ludzi w Ameryce Północnej, Europie, Japonii, Australii, 
Ameryce Południowej, Nowej Zelandii oraz w Wielkiej Brytanii. 
Odkrywanie nowych miejsc oraz poznawanie ludzi z różnych 
kultur otworzyło przed muzykami nowy świat. Aby dopełnić 
czas pełen zmian, zespół przeprowadził się z Michigan 
do Nashville, by zanurzyć się w bogatej historii Miasta Muzyki. 
Wszystkie te doświadczenia stanowią podstawę nowych 
piosenek. Muzyka oddaje duchowy i intelektualny rozwój 
chłopaków z Grety Van Fleet, jak również świadomość 
mnóstwa nierówności oraz wielkie pokłady empatii.
 „The Battle at Garden’s Gate” to muzyczny blockbuster 
– ma w sobie zapierającą dech w piersiach energię 
porównywalną z epicką sceną walki. Zawarty na albumie 
materiał w dużej mierze powstał w trakcie licznych tras 
koncertowych. Materiał doskonale pokazuje jak Greta 
Van Fleet, czerpiąc z fundamentów rock ‘n’ rolla, tworzy 
podstawę do zbudowania zupełnie nowego brzmienia. 
W warstwie tekstowej „The Battle at Garden’s Gate” opowiada 
o wpływie technologii na współczesne życie; roli konfliktu 
w ujęciu globalnym; zwodniczym działaniu wizji bogactwa; 
filozoficznych pytaniach o życie, miłość i władzę.
Nagrania „The Battle at Garden’s Gate” odbyły się w studiu 
w Los Angeles z Gregiem Kurstinem (Foo Fighters, Paul McCartney).  
Na trackliście znajdą się m.in. single „Age of Machine” 
oraz „My Way, Soon”.
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