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Download Game Beach Head 2000 – Game bắn súng offline cho máy tính cực hay. Tải game Beach Head 2000 về máy tính để giải trí những lúc rảnh rỗi nhé. Link Mega: Link Tenlua.vn: Link Share.vnn.vn: Link Fshare: Beach Head 2000 là tựa game bắn súng góc nhìn người thứ nhất đầy kịch tính. Nhiệm vụ của người chơi là cố thủ trong một công sự,
tiêu diệt kẻ thù quá đông, quá nguy hiểm đang xông lên từ những cồn cát… Game Beach Head 2000 Game Beach Head 2000 có đồ họa và âm thanh khá chân thực. Vũ khí đa dạng, từ súng 50 mm cho tới tên lửa tầm nhiệt. Ở những level cao, quân địch rất đông. Do đó, nếu muốn sống sót, áo giáp và đạn dược là rất cần thiết, và bạn phải chú ý nhắm bắn
đồ tiếp tế của quân địch đang thả dù xuống. Hình ảnh trong Game Beach Head 2000 1. Download Game Beach Head 2000 về máy tính. 2. Giải nén bằng winrar hoặc 7-zip. 3. Chạy file BH2002.exe để chơi game. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!!! Xem thêm nhiều game Offline cực hay khác ở đây: Game Offline hay cho máy tính. Chia sẻ link tải game
Beach Head 2000 - Xem cấu hình chơi game, download trò chơi bắn súng bảo vệ biển miễn phí link tốc độ cao.Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức. Beach Head 2000 là trò chơi điện tử máy tính thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất do hãng Digital Fusion phát triển, được WizardWorks phát hành vào 15
tháng 6, 2000 cho Microsoft . Beach Head 2000 hay bắn súng bảo vệ bờ biển là cái tên quá quen thuộc, một trong những game offline cũ mà hay trở thành tượng đài trong tuổi thơ thế hệ 8x, 9x Việt Nam. Lấy bối cảnh trong một chiến hạm, người chơi không cần phải di chuyển đi đâu mà chỉ cần tiêu diệt bất kỳ quân địch nào xuất hiện trên màn hình.
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lửa F: Bắn pháo sáng B: Tấn công không kích G: Chọn súng ngắn S: Tắt/mở âm thanh Cheat và phím tắt hữu ích để chơi game easy hơn^^ game: Hack không hết đạn các bạn ấn: AA 123 1: Đạn không giới hạn 2: hoặc 12345: Bất tử +: Qua màn Cấu hình để chơi Beach Head 2000 Trò chơi phát hành đã rất lâu rồi nên mình nghĩ nó sẽ phù hợp với mọi
cấu hình máy tính hiện này. Cấu hình đề nghị Hệ điều hành: Windows 95, 98, XP, Vista Bộ xử lý: Pentium II 266 hoặc nhanh hơn RAM: 32 MB bộ nhớ Đồ họa: Thẻ video tương thích DirectX hỗ trợ đồ họa 16 bit DirectX: Phiên bản 7.0 Dung lượng đĩa: 75 MB dung lượng đĩa trống Card âm thanh: Card âm thanh tương thích DirectX 7. Hướng dẫn cài đặt
Bước 1: Tải về và giải nén với WinRAR (link cuối bài). Bước 2: Chạy file BH2002 để chơi game. Beach Head 2000 Windows 10 là một trong những phiên bản được nhà phát triển dành cho người dùng sử dụng hệ điều hành win 10 có thể tải và cài đặt cũng như trải nghiệm tựa game huyền thoại Beach Head 2000. Trong phiên bản này không có quá nhiều
thay đổi mà chỉ giúp người dùng sử dụng được dễ dàng hơn không gặp phải một số lỗi cơ bản như không tương thích với hệ điều hành. Để mọi người có cái nhìn tổng quan và chi tiết nhất thì trong các phần mục dưới đây của updatemoi.com xin được chia sẻ đến mọi người những thông tin liên quan đến tựa game bảo vệ bờ biển Offline này sau đây Giới
thiệu game Beach Head 2000 Cho Windows 10 Cốt truyện của tựa game Beach Head 2000 Windows 10 mang nhiều hình thái không được cân bằng giữa 2 phe bởi khi bước vào trò chơi thì bạn chỉ có một mình với các loại trang thiết bị có giới hạn trong khi quân địch là một lực lượng chiến đấu cực kỳ hùng mạnh. Điều này dẫn đến việc người chơi ngoài
việc thoải mái chiến đấu ra thì cần phải có một đầu óc nhanh nhạy giống như game trí tuệ vậy để có thể dành chiến thắng bạn phải tính toán cho đạn dược đủ hoặc thừa so với số lượng quân địch tấn công Beach Head 2000 Windows 10 – Tải miễn phí Beach Head 2000 Cho Windows 10 Tại bở biển sẽ có rất nhiều các lực lượng khác nhau bao gồm tàu
chiến, xe tăng, máy bay và binh lính đổ bộ và tùy thuộc vào từng lực lượng khác nhau mà người chơi cần phải có vũ khí phù hợp để chống lại. Với hệ thống vũ khí đa dạng mọi người nên lựa chọn và làm quen với từng loại để nắm bắt được ưu nhược điểm của nó để dành chiến thắng trong trò chơi này nhé Thông tin thêm: Tên tìm kiếm: Beach Head 2000
Windows 10 Kích thước: Tùy thuộc vào từng phiên bản Thể loại: Game hành động bắn súng Lượng download: 10000+ Nhà phát hành: Digital Fusion Trang chủ: Những thay đổi trong phiên bản Tích hợp trên hệ điều hành Windows 10 Hướng dẫn cài đặt Beach Head 2000 trên máy tính Windows 10 Bước 1: Nhấn vào đường link các phiên bản bên dưới
được chia sẻ bởi updatemoi.com và tải Beach Head 2000 phiên bản windows 10 về máy tính, đồng thời sử dụng winrar giải nén tệp này Bước 2: Trong thư mục được giải nén mọi người tìm đến file BH2002 (có biểu tượng ngôi sao) và nhấn vào đó để bắt đầu vào trong trò chơi Link tải game Beach Head 2000 Windows 10 miễn phí Để tải game Beach

Head 2000 Cho Windows 10 các bạn có thể nhấn vào link bên dưới . Việc download phiên bản dành riêng cho hệ điều hành windows 10 này là hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể biết rõ hơn tại mục điều khoản của website Link File Link File 1 Link File 2 Phiên bản Beach Head 2000 Cho Windows 10 đã cũ. Phần mềm này còn nhiều verison khác
nữa tìm và tải về tại đây >>> Beach Head 2000 Beach Head 2000 là một cái tên quá quen thuộc về thể loại bắn súng. Lấy bổi cảnh chiến tranh bảo vệ bờ biển, người chơi sẽ trở thành một trong những binh đoàn anh dũng chống lại kẻ địch. Game cho người chơi ở góc nhìn game thủ cùng với những cộng sự của mình. Đã xuất hiện trong làng game
offline rất lâu nên về mặt đồ họa Beach Head 2000 không thể so sánh được với các game hiện nay, tuy nhiên với một gameplay lôi cuốn, đây vẫn là tựa game giải trí được rất nhiều người lựa chọn. Giới thiệu về Beach Head 2000 Một cuộc chiến không công bằng là điều mà khi chơi bạn sẽ thấy ở Beach Head 2000. Khi mà binh lính địch đổ bộ từ nhiều
hướng, với các phương tiện như máy bay, xe tăng, lính bộ. Thì chúng ta chỉ có duy nhất một mình, cộng sự duy nhất chính là máy bay tiếp tế (Y tế, súng đạn). Xem thêm Far Cry 1 | Tựa game bắn súng góc nhìn thứ I [Google Drive] Điều này khiến cuộc chơi trở nên cực kì căng thẳng và người chơi cần phải có kĩ năng chuột cao. Đạn dược trong Beach
Head 2000 là có giới hạn, tùy theo từng màn mà bạn phải lựa chọn phương án chuẩn xác, tập trung vào từng nhát đạt bắn ra. Beach Head 2000 được thiết kế với đồ hoa 3D đẹp mắt, mặc dù không thể so sánh với các game hiện tại, nhưng chừng ấy là đủ để người chơi có thể cảm nhận được không khí của cuộc chiến đấu. Beach Head 2000 mang lại cho
người chơi những phút giây thoải mái khi chơi, không bạo lực và có thể phù hợp với mọi lứa tuổi. Link download Beach Head 2000 Link tải Beach Head 2000 Dung lượng 22 MB Định dạng file Winrar Tốc độ tải ước tính 8 MB / s Pass giải nén dautruonghaki.vn Hướng dẫn cài đặt Beach Head 2000 Beach Head 2000 là phần mềm Portable, không cần cài
đặt. Vì thế để chơi được game bạn chỉ cần làm theo 2 bước sau: Bước 1: Tải file từ link download Bước 2: Giải nén file Bước 3: Chạy file game và bạn có thể chơi được rồi đó. Hệ điều hành: Windows 95, 98, XP, Vista, 7 Bộ xử lý: Pentium II 233 hoặc nhanh hơn RAM: 32 MB bộ nhớ Đồ họa: Thẻ video tương thích DirectX hỗ trợ đồ họa 16 bit DirectX: Phiên
bản 7.0 Dung lượng đĩa: 75 MB dung lượng đĩa trống Card âm thanh: Card âm thanh tương thích DirectX 7. Hệ điều hành: Windows 95, 98, XP, Vista Bộ xử lý: Pentium II 266 hoặc nhanh hơn RAM: 32 MB bộ nhớ Đồ họa: Thẻ video tương thích DirectX hỗ trợ đồ họa 16 bit DirectX: Phiên bản 7.0 Dung lượng đĩa: 75 MB dung lượng đĩa trống Card âm
thanh: Card âm thanh tương thích DirectX 7. Beach Head 2000 là một tựa game bắn súng hấp dẫn, thiết kế hình ảnh đồ họa 3D phù hợp với mọi lứa tuổi. Với một hệ thống vũ khí đa dạng, người chơi có thể phát triển thêm kĩ năng phán đoán tình hình và quan sát khi chơi game. Bạn đã thử game này chưa? Hãy để lại bình luận xuống dưới bài viết nếu
quá trình tải game gặp trục trặc nhé. Nguồn Dautruonghaki.vn !
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