Wii U softmodden Heiloo
Wii U softmodden Heiloo heeft volgens onze gegevens geen winkel of
ombouwservice. Kijk hieronder voor een overzicht van de dichtstbijzijnde Wii
U ombouwservice in de buurt van Heiloo.

Wat is softmodden:
Onder softmodden wordt het softwarematig ombouwen van uw Wii U verstaan.
Daarbij wordt de Wii U niet open gemaakt, en de garantie vervalt dus ook
niet. Er wordt ook geen modchip in de Wii U geplaatst of hardware vervangen.

Waarom Wii U softmodden:
Na deze softmod is het mogelijk om van je Wii spellen een backup te maken op
USB Harde Schijf en ze vanaf die schijf te spelen!!! Wii U games rippen is
helaas niet mogelijk.
Bij de Wii U is het niet mogelijk om een 1 op 1 kopie vanaf een zelf gebrand
spel op DVD-R af te spelen. De Wii U systemen hebben een beveiligde Blue Ray
drive die het spelen vanaf DVD-R onmogelijk maakt.

Alternatief voor Wii U softmodden Heiloo
Bel Wiiusoftmodden.nl via 06-11095169 of maak een
afspraak!

Bij WiiUsoftmodden.nl krijgt u de best mogelijke service, daarnaast krijgt u
ook nog eens 3 maanden garantie op de ombouw. Op afspraak kunnen wij de
ombouw snel en professioneel voor u realiseren. Zoekt U een alternatief voor
Wii U softmodden Heiloo dan bent u daar aan het juiste adres!

Wii ombouwen:
Wij kunnen alle modellen Wii ombouwen, belangrijk is wel dat de
systeemsoftware niet hoger mag zijn dan versie 4.3E.

Wii U ombouwen:
Wij kunnen alle modellen Wii U ombouwen, ongeacht de versie van de
systeemsoftware.

Xbox 360 ombouwen:
Wij kunnen alle modellen en types Xbox 360 ombouwen dankzij onze jarenlange
ervaring. Daarbij kunt u kiezen uit de ombouw van de Xbox 360 Dvd-Drive zodat
u zelf gebrande spellen kunt afspelen van de dvd-drive of kiezen voor de
Reset Glitch Hack. Zowel de Xbox360 Arcade, Elite, Slim en Superslim kunnen
door ons worden omgebouwd.
Met de RGH oftewel Reset Glitch Hack speelt u spellen af direct van een
externe harde schijf, geen gedoe meer met branden. Veel van onze klanten
kiezen hiervoor vanwege de bewezen gebruiksvriendelijkheid in bediening en
gemak.

