Stationære computere

Fås til:
Spil på tværs af platforme med Windows
10, Windows 11, Xbox, mobilenheder,
Switch og PlayStation 41
Spil på tværs af platforme med Java
Edition til Windows, Mac og Linux2
Multiplayer med delt skærm
(multiplayer over internettet kræver
abonnement, der sælges separat)3
Understøttelse af controller/touch4
Minecraft Markedsplads5
Indhold, der kan downloades (DLC)6
Mods7
Officielt fremhævede multiplayerservere (multiplayer over internettet
kræver abonnement, der sælges
separat)8
Realms (sælges separat)9
Realms Plus (sælges separat)10
Vær vært for din server11
Spil med på spiller-hostede multiplayerservere12
Præstationer/Trofæer13
Multiplayer over LAN eller WiFi14
Forældrekontrol med Xbox Live- eller
Microsoft-konto15

Windows Mac
Linux (Java
Edition)

Windows 10 or 11
(with Windows
MR)

Mobil

iOS

Moderne konsol

Android

Xbox

Nintendo Switch

PlayStation 4 (with
PSVR)

Stationære computere

Fås til:
Raytracing16

Windows Mac
Linux (Java
Edition)

Windows 10 or 11
(with Windows
MR)

Mobil

iOS

Moderne konsol

Android

Xbox

Nintendo Switch

PlayStation 4 (with
PSVR)

Andre enheder

Fås til:
Spil på tværs af platforme med Windows
10, Windows 11, Xbox, mobilenheder,
Switch og PlayStation 41
Spil på tværs af platforme med Java
Edition til Windows, Mac og Linux2
Multiplayer med delt skærm
(multiplayer over internettet kræver
abonnement, der sælges separat)3
Understøttelse af controller/touch4
Minecraft Markedsplads5
Indhold, der kan downloades (DLC)6
Mods7
Officielt fremhævede multiplayerservere (multiplayer over internettet
kræver abonnement, der sælges
separat)8
Realms (sælges separat)9
Realms Plus (sælges separat)10
Vær vært for din server11
Spil med på spiller-hostede multiplayerservere12
Præstationer/Trofæer13
Multiplayer over LAN eller WiFi14
Forældrekontrol med Xbox Live- eller
Microsoft-konto15
Raytracing16

Fire Devices

Klassisk konsol

Oculus

Xbox 360 Edition

Nintendo Wii U
Edition

New 2DS & 3DS
Edition

Playstation 3

Playstation Vita
Edition

FOOTNOTES

1. Spil på tværs af platforme med Windows 10,

2. Spil på tværs af platforme med Java Edition til

3. Multiplayer med delt skærm (multiplayer over

Windows 11, Xbox, mobilenheder, Switch og

Windows, Mac og Linux

internettet kræver abonnement, der sælges

PlayStation 4

Gør dig i stand til at spille med andre spillere, der

separat)

Gør dig i stand til at spille med venner på andre

har Java Edition.

Hvis du spiller med delt skærm, kan op til fire

enheder.
4. Understøttelse af controller/touch

spillere spille på skærmen samtidig.
5. Minecraft Markedsplads

6. Indhold, der kan downloades (DLC)

Brug en kompatibel spilcontroller eller

Opdag nye måder at spille Minecraft på med unikke

Brug add-ons til at tilpasse oplevelsen af spillet. Lav

touchskærm.

kort, skins og teksturpakker. Fås direkte i spillet fra

komplet om på udseendet, og giv endda mobs nye

dine yndlingsdesignere fra fællesskabet. Køb og

måder at opføre sig på.

Minecoins gælder på tværs af Windows 10,
Windows 11, Xbox, mobilenheder og Switch. På
PlayStation 4 bruger Minecraft-butikken Tokens.
Tokens kan kun bruges på PlayStation-konsoller og
kan ikke bruges på andre platforme. På samme
måde kan Minecoins ikke bruges på PlayStationkonsoller.
7. Mods

8. Officielt fremhævede multiplayer-servere

9. Realms (sælges separat)

Uafhængige, brugerskabte tilføjelser og ændring af

(multiplayer over internettet kræver

Realms er servere, som vi selv kører, bare for dig og

spillet.

abonnement, der sælges separat)

dine venner. Inviter et ubegrænset antal venner til

Offentlige servere med multiplayer-minispil, som

at slutte sig til dit personlige Realm, og spil med op

alle kan tilslutte sig, i partnerskab med Minecraft.

til ti ad gangen.

10. Realms Plus (sælges separat)
Få adgang til over 100 markedspladspakker, som

11. Vær vært for din server
Del din verden med dine venner og spillere på

12. Spil med på spiller-hostede multiplayer-servere
Multiplayer-spil, der hostes på andre spilleres

du kan spille lokalt eller på din personlige Realm-

tværs af jordkloden. Vær vært for din egen

server. Spil med op til ti spillere ad gangen, der har

multiplayer-server. Tilslut dig brugerdefinerede

adgang til alt indhold i dit Realm – helt gratis.

servere fra mobilenheder og pc’er.

servere.

13. Præstationer/Trofæer
Overvind bestemte udfordringer for at opnå
Præstationer eller Trofæer. Kun tilgængelig i
Overlevelsestilstand.
14. Multiplayer over LAN eller WiFi
Spil med venner over LAN eller WiFi.

15. Forældrekontrol med Xbox Live- eller Microsoftkonto

Avanceret grafisk ydeevne, herunder

Xbox-profiler og Microsoft-konti har indstillinger til

understøttelse af fysikbaseret gengivelse, realistisk

aldersbegrænsning samt indstillinger, du kan

lys, livlige farver, realistisk vand m.m. Indhold fås

justere efter din families behov. Hvis du spiller Java

på Minecraft Markedsplads. Kræver en DXR-

Edition med en Mojang-konti, er forældrekontrol

kompatibel GPU.

ikke tilgængelig. Hvis du spiller Java Edition med en
MINECRAFT • COMPARE PLATFORMS & FEATURES

16. Raytracing

Xbox-profil eller Microsoft-konto tilknyttet din
Minecraft-profil vil forældrekontrol være
tilgængelig.

