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Touge drift racing

Chúng tôi đã phát hiện ra rằng JavaScript bị vô hiệu hóa trong trình duyệt này. Vui lòng bật JavaScript hoặc chuyển sang trình duyệt được hỗ trợ để sử dụng twitter.com. Bạn có thể xem danh sách các trình duyệt được hỗ trợ trong Trung tâm trợ giúp. Trung tâm trợ giúp yêu cầu iOS 10.0
trở lên. Tương thích với iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE (thế hệ 1), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS Max, iPhone XX, iPhone XR, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (thế hệ thứ hai), iPhone 12
Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro , iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad Mini 3 WiFi + Cell, iPad Mini 4, iPad Mini 4 WiFi + Cellular, Apple Pro (12.9-inch), iPad Pro (12.9-inch) WiFi + Cellular, iPad
Pro (9.7 inch), iPad Pro (9.7-inch) WiFi + Cell, iPad (thế hệ thứ 5) , iPad (thế hệ thứ 5) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12,9 inch) (thế hệ thứ hai), Apple Pro (12,9 inch) (thế hệ thứ hai) Wi-Fi + di động, iPad Pro (10,5 inch), Apple Pro (10,5 inch) Wi-Fi + Cellular, iPad (thế hệ thứ 6), iPad (thế hệ
thứ 6) WiFi + di động, iPad Pro (11 inch), iPad Pro (11 inch) WiFi + Cellular, iPad Pro (thế hệ thứ ba), iPad Pro (12,9 inch) (thế hệ thứ ba) WiFi + Cell, iPad Mini (thế hệ 5), iPad Mini (thế hệ thứ 5) Wi-Fi + Cellular, iPad Air (thế hệ thứ ba), iPad Air (thế hệ thứ ba) Wi-Fi + Cellular, iPad (thế hệ
thứ 7), iPad (thế hệ thứ 7) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (11 inch) (thế hệ thứ hai), iPad Pro (thế hệ thứ 2) thế hệ 11 inch) (thế hệ thứ hai) Wi-Fi + di động, iPad Pro (12,9 inch) (thế hệ thứ 4), iPad Pro (12,9 inch) (thế hệ thứ 4) WiFi + Cellular, iPad Air (thế hệ thứ 4), iPad Air (thế hệ thứ 4) Wow
WiFi + Cellular, iPad (thế hệ thứ 8), iPad (thế hệ thứ 8) Wi-Fi + Cellular và iPod Touch. Xé lốp xe của bạn, hoặc chạy đua với đồng hồ ở những ngọn núi tuyệt đẹp của Nhật Bản trong sự trôi dạt độc đáo hoàn toàn mới này! Chúng tôi vô cùng tự hào độc quyền để cung cấp cho bạn các trò
chơi mới nhất và lớn nhất bên trong Drift Entertainment - Touge Drift &amp; Racing! Dựa trên ứng dụng Touge &amp; Drift Racing iOS và Android rất phổ biến, trò chơi có sẵn lần đầu tiên trên máy tính, với đồ họa tốt hơn bao giờ hết. Trò chơi vẫn đang diễn ra, nhưng chúng tôi không thể



chờ đợi để chia sẻ nó với tất cả các bạn, vì vậy hãy giữ cho đôi mắt của bạn được bóc vỏ để nâng cấp và cải tiến liên tục. Chúng tôi sẽ sớm bổ sung khả năng điều chỉnh đầy đủ cho trò chơi. Xin lưu ý: Đây là một cắt giảm sớm của trò chơi và chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện nó và phát hành
cập nhật thường xuyên. Khi bạn mở trò chơi, nhấp vào 'Cài đặt' (bánh răng) ở trên cùng bên phải và thay đổi chất lượng đồ họa thành 'Super' trước khi nhấn vào nút 'Toàn màn hình' ở dưới cùng bên phải. Làm điều này để biến đổi hoàn toàn trò chơi, cung cấp cho bạn đồ họa ấn tượng
nhất mà bạn từng chứng kiến từ một trò chơi trình duyệt. Trong số Bạn quà tặng với cổ phiếu Toyota AE86 (Hachiroku), nhưng với 35.000 USD trong ngân hàng, đó là quyết định của bạn cho dù bạn muốn chi tiền nâng cấp hachi của bạn, hoặc mua vũ khí touge yêu thích của bạn! Thứ
nhất, bạn muốn quyết định xem chiếc xe của bạn sẽ trôi dạt hoặc được đua theo định hướng. Đua xe sẽ giúp bạn kiếm được nhiều hơn cho những chiếc xe tốt hơn và nâng cấp, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn có ít nhất một chiếc xe trong nhà để xe của bạn, có thể duyệt qua bố trí touge
xoắn. Bạn nghĩ rằng bạn có những gì nó cần để xử lý 984hp / 974kg S15 trên những con đường núi hẹp? Hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra 'SLIDER99 RS'! Một khi bạn có lựa chọn xe hoàn hảo, nhấp vào nút 'Vị trí' ở trên cùng bên phải, và bạn được trình bày với bốn bài hát thô và đầy
thử thách. Núi Phú Sĩ là giấc mơ của những người yêu thích touge, với phong cảnh đáng kinh ngạc, và một khúc cua chặt chẽ, hẹp để đẩy khả năng trôi dạt và đua xe của họ đến giới hạn của họ. Bạn đang cố gắng để toy vòng hoàn hảo? Đừng sợ; 'đào tạo cơ bản' là nơi lý tưởng để bạn
trau dồi kỹ năng của mình, khi bạn di chuyển qua các chướng ngại vật khác nhau và học cách làm chủ kiểm soát. Một khi bạn đã chứng minh tài năng của bạn trên núi Phú Sĩ, bạn có thể sử dụng thu nhập của bạn để mở Tuge City và Speed Hill. It's crazy, hàm-thả bố trí touge tiền thưởng
tuyệt đẹp, một lần nữa đẩy bạn (và có thể vượt ra ngoài) giới hạn của bạn! TapTap Cài đặt một cú nhấp chuột Khám phá thêm các trò chơi kết nối với hơn 60 triệu game thủ dễ dàng tìm thấy các trò chơi và nhận xét thú vị
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