STASJONÆR

Tilgjengelig for:

Windows, Mac
og Linux (Java
Editions)

Spill på tvers av plattformer med
Windows 10, Xbox One, mobil, Switch
og PlayStation 41
Spill på tvers av plattformer med Java
Edition:
Windows, Mac og Linux 2

MOBIL

MODERNE KONSOLL

Windows 10
(med Windows MR)

iOS

Android

Xbox One

Nintendo Switch

PlayStation 4
(med PSVR)





















Flerspiller med delt skjerm
(flerspiller på nettet krever abonnement,
som selges separat) 3
Støtte for kontroller/berøring 4













Minecraft-markedsplassen 5













Nedlastbart innhold (DLC) 6

















































Mods7



Offisielle flerspillerservere
(flerspiller på nettet krever abonnement,
som selges separat) 8
Realms (selges separat) 9



Realms Plus (selges separat)10
Driv din egen server11





Bli med på flerspillerservere drevet av
andre spillere12

































Foreldrekontroll med Xbox Live- eller
Microsoft-konto15













Raytracing16



Prestasjoner/Trofeer13
Flerspiller over LAN eller WiFi14
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ANDRE ENHETER

Tilgjengelig for:
Spill på tvers av plattformer med
Windows 10, Xbox One, mobil, Switch
og PlayStation 41

Fire-enheter

Oculus





ELDRE KONSOLLER
Xbox 360
Edition

Nintendo Wii U
Edition

Ny
2DS/3DS Edition

PlayStation 3
Edition

PlayStation Vita
Edition





























Spill på tvers av plattformer med Java
Edition:
Windows, Mac og Linux 2
Flerspiller med delt skjerm
(flerspiller på nettet krever abonnement,
som selges separat) 3



Støtte for kontroller/berøring 4





Minecraft-markedsplassen 5





Eldre nedlastbart innhold (DLC) 6





Offisielle flerspillerservere
(flerspiller på nettet krever abonnement,
som selges separat) 8





Realms (selges separat) 9





Realms Plus (selges separat)10







Mods7



Driv din egen server11
Bli med på flerspillerservere drevet av
andre spillere12





Prestasjoner/Trofeer13





Flerspiller over LAN eller WiFi14





Foreldrekontroll med Xbox Live- eller
Microsoft-konto15





Raytracing16
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FOTNOTER
1. Spill på tvers av plattformer med Windows
10, Xbox One, mobil, Switch og PlayStation 4
Lar deg spille med venner på forskjellige
enheter.
2. Spill på tvers av plattformer med Java
Edition: Windows, Mac og Linux
Lar deg spille med andre Java Edition-spillere.
3. Flerspiller med delt skjerm
(flerspiller på nettet krever abonnement, som
selges separat)
Spilling på delt skjerm lar opp til fire spillere
spille på den samme skjermen samtidig.
4. Støtte for kontroller/berøring
Bruk en kompatibel spillkontroller
eller berøringsskjerm.
5. Minecraft-markedsplassen
Finn nye måter å spille Minecraft på, med
unike kart, skall- og teksturpakker. Tilgjengelig
i spillet fra favorittene dine i fellesskapet.
Kjøp og Minecoins er de samme på tvers av
Windows 10, Xbox One, mobil og Switch.
På PlayStation 4 brukes tokener i Minecraftbutikken. Tokener brukes bare på PlayStationkonsoller og kan ikke brukes på andre
plattformer. Minecoins kan ikke brukes
på PlayStation-konsoller.
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6. Nedlastbart innhold (DLC)
Bruk tillegg til å tilpasse opplevelsen din.
Endre utseendet og oppførselen til mobs.

12. Bli med på flerspillerservere drevet av andre
spillere
Flerspillerspill på serverne til andre spillere.

7. Mods
Uavhengige, brukerskapte tillegg og endringer
i spillet.

13. Prestasjoner/trofeer
Fullfør utfordringer for å oppnå Prestasjoner og
Trofeer. Kun tilgjengelig i overlevelsesmodus.

8. Offisielle flerspillerservere
(flerspiller på nettet krever abonnement, som
selges separat)
Offentlige servere i partnerskap med Minecraft
som alle kan bruke, med minispill
for flerspillere.

14. Flerspiller over LAN eller WiFi
Spill med venner over LAN eller WiFi.

9. Realms (selges separat)
Realms er servere vi driver for deg og vennene
dine. Inviter så mange venner du vil til din
personlige Realm, og spill med opp til 10 venner
om gangen.
10. Realms Plus (selges separat)
Få tilgang til mer enn 100 markedsplasspakker
du kan bruke lokalt eller på din personlige
Realm-server. Spill med opptil 10 spillere
om gangen, som alle har tilgang til innholdet
i Realmen din – helt kostnadsfritt!
11. Driv din egen server
Del verdenen din med vennene dine og spillere
fra hele verden. Driv din egen flerspillerserver.
Spill på tilpassede servere på mobil og PC.

15. Foreldrekontroll med Xbox Live- eller
Microsoft-konto
Xbox-profiler og Microsoft-kontoer har
alderstilpassede kontroller og innstillinger
du kan tilpasse etter familiens behov. Hvis du
spiller Java Edition med en Mojang-konto,
er ikke foreldrekontroll tilgjengelig.
Hvis du spiller Java Edition med en Xbox-profil
eller en Microsoft-konto som er tilknyttet
Minecraft-profilen din, er foreldrekontroll
tilgjengelig.
16. Raytracing
Avanserte grafikkegenskaper inkludert støtte
for fysisk rendering, realistisk lyssetting,
skarpere farger, realistiske vannoverflater
og mye mer. Innholdet er tilgjengelig
på Minecraft-markedsplassen. Krever DXRkompatibel GPU.
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