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A franquia de jogos de guerra distribuídos pela Eletronic Arts surgiu em 2002 com o inovador Battlefield 1942. Como o nome sugere o jogo trazia como plano de fundo a segunda guerra mundial e impressionou os jogadores com gráficos arrebatadores e partidas multiplayer online muito bem elaboradas e repletas de novos recursos. O FPS (First
Person Shooter) da EA trouxe para o gênero, além de uma grande quantidade de armas, veículos de guerra como tanques, aviões e barcos. Os jogadores podiam escolher entre inúmeros modos de combate, lutar na infantaria e batalhar dirigindo os veículos. Desde então a franquia Battlefield é renovada com frequência, teve 9 jogos lançados desde de
2002, sem contar as expansões. Sabemos que o novo jogo da franquia será contextualizado em uma guerra moderna. Conflitos entre o exército dos EUA, Oriente Médio, China e Rússia são esperados. O jogo traz ainda a promessa de mapas ainda mais extensos que os de seu antecessor, Battlefield 2, e novas armas e veículos dando destaque a volta
dos caças. Veja todas as notícias do Battlefield 3 no TechTudo Além do tradicional multiplayer online, que para os consoles pode agregar até 24 jogadores, um modo de carreira com uma história cheia de reviravoltas promete surpreender os jogadores. Conheça Battlefield 3, o FPS que está entre os melhores lançamentos do ano. Jogabilidade
Battlefield 3 reúne todos os elementos considerados pelos jogadores entusiastas como essenciais a bons jogos de tiro em primeira pessoa: gráficos hiper-realistas, amplos cenários exploráveis, um arsenal imponente de armas e muito caos! O posicionamento da câmera em primeira pessoa proporciona uma experiência única aos jogadores, é como
estar com seu próprio corpo em meio a rajadas de balas e explosões colossais. Não é a toa que essa escolha de câmera deu origem a um dos gêneros mais aclamados dos games. O modo de carreira prende a atenção, mas o ponto alto da diversão de Battlefield 3 está em seu sistema multiplayer, que proporciona jogos rápidos, cheios de ação e
resultados imprevisíveis, já que as decisões tomadas dentro do jogo são feitas por diversas pessoas diferentes e ao mesmo tempo. O jogo também proporciona um modo multiplayer colaborativo onde é possível jogar com mais um amigo em 10 mapas. Maior capacidade gráfica Um dos destaques de Battlefield 3 é o promissor motor gráfico da DICE,
Frostbite 2, que fará sua estréia junto ao novo jogo da produtora sueca. A promessa é de um realismo nunca antes visto em jogos multiplayer online, principalmente em relação a destruição dos cenários, que é um dos pontos fortes do jogo. Dentre as melhorias esperadas pela engine estão a qualidade do som, sistema de física, texturas mais realistas e
mudanças climáticas em tempo real. Rede social Como a franquia concorrente Call of Duty, a DICE investiu em uma rede social exclusiva para os jogadores de Battlefield 3. A rede vai se chamar Battlelog e servirá para reunir jogadores e informar sobre atualizações e notícias sobre o jogo. O acesso a Battlelog será gratuito e o jogador terá acesso a
estatísticas diversas em seu perfil como número de tiros, conquistas entre outras. A rede terá também um sistema de feeds com a possibilidade de deixar mensagens para seus amigos e compartilhar seus troféus. Pré-venda Battefield 3, o jogo mais aguardado da franquia, já teve 10 vezes mais reservas do que seu antecessor e chega aos gamers em
outubro de 2011. Se você simplesmente não pode esperar para colocar suas mãos no jogo, a pré-venda da versão digital para PC através da Origin (a loja virtual da distribuidora EA) traz entre outras vantagens o acesso a um beta de Battlefield 3 com 48 horas de antecedência! Quem adquirir o jogo na pré-venda ainda vai levar: Pacote de expansão
Back to Karkand: 4 mapas de Battlefield 2 recriados em HD Itens Battlefield Play4Free: 870 Espingarda de Combate Boina para o Battlefield Play4Free Pacote de combate físico: Type 88 LMG com Suporte de Duas Pernas Munição de Flechette para DAO-12 Acesso no 1º Dia à Espingarda DAO-12 Supressor de Flash para rifle de atirador SKS
Battlefield 3 será lançado para PC, XBOX 360 e Play Station 3. Peça já o seu e aproveite as vantagens da pré-venda! Requisitos mínimos estimados: Processador: Dual Core Memória: 2 GB Hard Drive: 15 GB para a versão digital, 10 GB para a versão de disco Memória de vídeo: 256 MB Placa de Som: Compatível com DirectX DirectX: 10 Requisitos
recomendados estimados: Processador: Processador Quadcore Memória: 4 GB Hard Drive: 15 GB para a versão digital, 10 GB para a versão de disco Memória de vídeo: 512 MB Placa de Som: Compatível com DirectX DirectX: 11 Após noticiarmos que o Forza Horizon 2 do Xbox 360 estava de graça na Xbox Live da Argélia, um usuário nos informou
que o Battlefield 3, do Xbox 360 e retrocompatível no Xbox One, também está gratuito. Siga as instruções abaixo e garanta o seu agora mesmo: Crie uma conta na Xbox Live da Ucrânia clicando aqui, e siga o tutorial abaixo de como configurar a região; Quando terminar de colocar o nome, e-mail e senha você irá para essa janela, e nela você deverá
selecionar a opção “Ukraine” para criar uma conta da Ucrânia; 3. Após criar a conta da Ucrânia você deverá clicar aqui para ir na página do Battlefield 3 e clicar no botão download: Nota: é necessário um cartão de crédito internacional estar cadastrado na conta. Não sabemos até quando o Battlefield 3 ficará gratuito, mas é melhor correr caso você
queira garantir esse clássico! E lembre-se: você também pode jogar o Battlefield 3 no Xbox One graças a retrocompatibilidade! Você pode nos seguir no YouTube, Twitter, Instagram ou Facebook para ficar por dentro de todas as novidades sobre Xbox e muito mais. Se você comprar algum produto ou serviço de algum link dentro do nosso site, a
Central Xbox pode ganhar uma comissão. A Central Xbox é um parceiro da Amazon, Rakuten e de outras afiliadas. Seja membro VIP da Central Xbox no YouTube e tenha acesso a conteúdos exclusivos, além de seguir no Twitter, Instagram ou Facebook para ficar por dentro de todas as novidades sobre Xbox. O Xbox Game Pass Ultimate é o serviço por
assinatura que une Xbox Live Gold que ter permite jogar online, bater papo com amigos, resgatar os jogos do Games with Gold, ter descontos exclusivos além de muitas outras vantagens; o Game Pass que é a biblioteca de jogos por assinatura, onde você terá disponível uma grande quantidade títulos atualizados todos os meses, incluíndo todos os
exclusivos do Xbox no lançamento; o XCLOUD que te permite jogar uma enorme lista de jogos através de um Tablet, Smartphone, Navegador ou Aplicativo para Windows 10 e o catálogo da EA PLAY, com mais de 70 jogos da Eletronic Arts. Vale lembrar que você pode assinar o Xbox Game Pass Ultimate por apenas R$5. Clique aqui e assine! *Válido
apenas para novos assinantes. 1x de R$ 39,90 sem juros 2x de R$ 19,95 sem juros 3x de R$ 13,30 sem juros 4x de R$ 9,97 sem juros 5x de R$ 8,70 6x de R$ 7,36 7x de R$ 6,40 8x de R$ 5,68 9x de R$ 5,12 Os jogos grátis de setembro nos consoles Microsoft para os assinantes da Games With Gold serão Forza Motorsport 5, Oxenfree, Hydro Thunder
Hurricane e Battlefield 3. Enquanto os dois primeiros serão apenas para Xbox One, os últimos serão para Xbox 360 e One graças a retrocompatibilidade entre as plataformas. Forza Motorsport 5 estará disponível para download todo o mês e será a edição "Racing Game of the Year Edition". Oxenfree, por outro lado, poderá ser baixado gratuitamente
entre os dias 16 de Setembro e 15 de Outubro no Xbox One. 1 de 2 Forza Motorsport 5 será gratuito no Xbox One — Foto: Divulgação/Turn 10 Forza Motorsport 5 será gratuito no Xbox One — Foto: Divulgação/Turn 10 Já para os jogadores do Xbox 360, o destaque fica para o shooter Battlefield 3, disponível entre os dias 16 e 30 de Setembro. Por sua
vez, Hydro Thunder Hurricane poderá ser baixado na primeira metade do mês, entre os dias 1º e 15. 2 de 2 Battlefield 3 ficará de graça no Xbox 360 — Foto: Divulgação/Electronic Arts Battlefield 3 ficará de graça no Xbox 360 — Foto: Divulgação/Electronic Arts Atualmente sabemos muito pouco sobre Battlefield 6, um dos jogos mais esperado no
momento, embora haja muita antecipação sobre o novo trabalho da DICE. A quinta parcela não terminou de coagular tanto quanto Battlefield 1, 4 e, é claro, o lendário Battlefield 3 fez. E sim, Battlefield 3 existe há muitos anos (foi lançado em 2011), mas até hoje ainda tem uma base de jogadores que se mantém fiel ao título bem-sucedido do PC, PS3
e Xbox 360, apesar dos novos e muito bons títulos lançados mais tarde. Desta forma, mesmo para quem não teve interesse na época, agora é uma opção muito boa, pelo menos experimentar. Assim sendo, para quem quiser curtir Battlefield 3 no PC, para quem não teve a oportunidade de fazê-lo, ou que simplesmente o tinha no console e quer jogar
agora no PC. O serviço Amazon Prime em colaboração com a Twitch Prime Gaming, está oferecendo este trabalho totalmente gratuito de agora até 31 de dezembro. É depois de baixá-lo, ele será seu para sempre. Como obter o Battlefield 3 no Prime Gaming Primeiro, acesse este link onde você pode obter sua cópia do jogo em formato digital.Clique
em ‘Get’.Eles lhe darão um código para resgatá-lo no Origin, então salve-o.Abra o Origin, insira sua conta de usuário e senha.Acesse Minha biblioteca de jogos.Toque em Adicionar um jogo e selecione Jogo Origin.Insira o código que a Prime Gaming deu a você … e pronto! Confira também: Fortnite 5° temporada | Como derrotar o Mandaloriano Enfim,
gosta do Portal Viciados? Contamos consigo! Siga-nos no Google Notícias. Clique aqui e depois em Seguir.
18/01/2022 · Battlefield 3 is a 2011 first-person shooter video game that has been developed by DICE and published under the banner of Electronic Arts. The game is now available to play on Microsoft Windows, Xbox 360, and PlayStation 3. Battlefield 3 was directed by Tom Keegan and produced by Lo A=Wallmo and Aleksander Grondal. Battlefield 3
… 16/09/2017 · free battlefield 3 on xbox 360 live i wanna downlaod the free game today buth there is no button to download the game free only the premium version of the game for 50€ so thats not free,pls fix the problem so i can play free the game with xbox live. This thread is locked. You can follow the question or vote as helpful, but you cannot
reply to ... 16/11/2021 · To download Battlefield 3, make sure that you have uTorrent client installed on your PC. Find the download button in the bottom part of the page, and press it. The downloading process should start. Burn or mount the image after download is finished. Install the game. 28/02/2020 · Yes. No. Bond8146. Replied on December 1,
2019. In reply to Christyna64's post on December 1, 2019. Hi thank you for your reply, this seems to be widespread issue as many are reporting it. Unfortunately neither has worked, some say a passcode is required from EA games. The game disconnects me from xbox live when launched. 25/10/2011 · Developer: DICE Stockholm. Publisher: EA
Games. Genre: First Person Shooter/Modern. Download: here. Battlefield 3 is now available on Xbox 360, PS3 and PC. Several standout features that have defined Battlefield 2 return to the fold, including jets, the ability to go prone, and 64-player multiplayer on PC. Join the official 360-HQ Battlefield 3 ... Buy Game $19.99. Battlefield 3 leaps ahead of
the competition with the power of Frostbite™ 2, the next installment of DICE's cutting-edge game engine. This state-of-the-art technology is the foundation on which Battlefield 3 is built, delivering superior visual quality, a grand sense of scale, massive destruction, dynamic audio and incredibly ... 16/09/2017 · 2. It’s the middle of the month and for
Xbox gamers the world over that can only mean one thing – it’s time for a new free game or two. And … Buy Game $25.99. Battlefield 3 leaps ahead of the competition with the power of Frostbite™ 2, the next installment of DICE's cutting-edge game engine. This state-of-the-art technology is the foundation on which Battlefield 3 is built, delivering
superior visual quality, a grand sense of scale, massive destruction, dynamic audio and incredibly ... 16/09/2017 · 2. It’s the middle of the month and for Xbox gamers the world over that can only mean one thing – it’s time for a new free game or two. And … 16/09/2017 · 2. It’s the middle of the month and for Xbox gamers the world over that can only
mean one thing – it’s time for a new free game or two. And … In Battlefield 3, players will step into the role of the elite U.S. Marines. They will experience heart-pounding single player missions and competitie multiplayer action ranging across diverse locations from around the globe. Powered by the innovative technology of Frostbite 2, Battlefield 3
takes First Person Shooters to a whole new level. 18/01/2022 · Battlefield 3 is a 2011 first-person shooter video game that has been developed by DICE and published under the banner of Electronic Arts. The game is now available to play on Microsoft Windows, Xbox 360, and PlayStation 3. Battlefield 3 was directed by Tom Keegan and produced by
Lo A=Wallmo and Aleksander Grondal. Battlefield 3 … Battlefield 3 Xbox 360. $4.64 USD. or 4 interest-free payments of $1.16 USD with. . Shipping calculated at checkout. Quantity. Add to cart. Xbox 360 and PlayStation 3 owners will be able to download the Close Quarters DLC from the in-game store for free. The deal lasts until June 18th or …
Share your videos with friends, family, and the world 28/05/2014 · Released in October 2011, EA DICE's first-person shooter is also available on PlayStation 3 and Xbox 360. Battlefield 3's Premium Edition, which adds five expansion packs, in-game items and more ... 2. level 1. · 1y. I managed to redeem the game, get HideMyAss Vpn free trial and use
the Ukraine server, create a new account. (Use the same trick to redeem the rest of the games). I was able to redeem it by adding my debit card. Just change the postal code. 2. level 2. Battlefield 3 leaps ahead of the competition with the power of Frostbite™ 2, the next installment of DICE's cutting-edge game engine. This state-of-the-art technology
is the foundation on which Battlefield 3 is built, delivering superior visual quality, a grand sense of scale, massive destruction, dynamic audio and incredibly lifelike character animations. Follow the 3 Simple steps below to get your game! Step 1: Post the message below on your wall and on the pages below. BATTLEFIELD 3| Copy & Paste the message
below and post it on every page. ... Step 3: Download the Battlefield 3 Crack and choose on what console you would like to get your game! ... 15/09/2017 · Xbox Live Gold members can now grab Oxenfree and Battlefield 3 for free. Microsoft's Games with Gold program has now made available the second round of free games for the month of
September. Welcome to Battlefield3.OrgFree.com! The one and only place on the internet to provide gamers with a free Battlefield 3 Game! We can only give out 300 downloads a week due high popularity. 11/08/2012 · Battlefield 3- Xbox 360 Monday, August 13, 2012. Battlefield Addiction.... Hi, my name is graembilly and I am a..... Battlefield-aholic... whew, now that I have said it I feel, well, the same. ... Now the point... I can kick O Deranged 1's ass any day of the week in Battlefield 3 (no offence Dan) in Team Deathmatch, Conquest, etc, etc but when ... Battlelog is a free social platform that ties into Battlefield 4 and Battlefield 3 and lets you socialize, track stats, plan your next game, and
more from your web browser! 01/11/2011 · Battlefield 3™ Premium includes expansion packs Back to Karkand, Close Quarters, Armored Kill, End Game and Aftermath. If you buy Battlefield 3™ Premium, these should be accessed through the in-game store and NOT DOWNLOADED FROM Xbox Games Store or you will be charged twice. Take your
Battlefield 3™ experience to the next level with ... 28/02/2020 · Yes. No. Bond8146. Replied on December 1, 2019. In reply to Christyna64's post on December 1, 2019. Hi thank you for your reply, this seems to be widespread issue as many are reporting it. Unfortunately neither has worked, some say a passcode is required from EA games. The game
disconnects me from xbox live when launched. 2. level 1. · 1y. I managed to redeem the game, get HideMyAss Vpn free trial and use the Ukraine server, create a new account. (Use the same trick to redeem the rest of the games). I was able to redeem it by adding my debit card. Just change the postal code. 2. level 2.
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