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Drone shadow strike 3 mod apk latest version

Drone Shadow Strike 3 Mod – phần thứ ba của trò chơi chiến lược và quân sự. Trong đó người chơi trở thành một nhà điều hành máy bay không người lái một lần nữa. Trò chơi này cung cấp mô phỏng trinh sát không người lái miễn phí dữ dội nhất trên các thiết bị di động. Tóm tắt drone Shadow Strike 3Các trò chơi
có tênDrone Shadow Strike 3Các trang phát hànhTilting PointThe thể loại hành độngCác kích thước của 195 MBAndroid 4.2 trở lênThe Drone Shadow Strike 3Drone Shadow Strike 3 Mod ApkDrone Shadow Strike 3 đã trở lại với hành động chiến tranh phát triển và kho vũ khí quân sự tiên tiến. Đẩy sự phấn khích của
các game bắn súng góc nhìn thứ nhất hơn nữa. Drone Shadow Strike 3 mang di sản của người tiền nhiệm của nó. Đó là thời gian để đi đến chiến trường, lập kế hoạch di chuyển của bạn và kiểm tra kỹ năng của bạn. Làm chủ cuộc kháng chiến và mang lại hòa bình cho thế giới. Chạy UCAV tốt nhất thế giới và bắn
thông qua một loạt các nhiệm vụ hành động bí mật đóng gói bằng cách sử dụng thiết bị và vũ khí cực kỳ công nghệ cao, bao gồm tên lửa, tên lửa, bom, pháo, pháo, vv, xâm chiếm các căn cứ của đối phương trên toàn thế giới trước khi họ đưa bạn ra ngoài. Trò chơi Context là chiến tranh không khí bí mật, với môi
trường nhập vai thực sự và máy ảnh FLIR (Forward looking Infrared), trò chơi bắn súng không đối không này sẽ đưa bạn đến ghế nóng của một nhà điều hành ops đặc biệt. Bạn cần phải làm việc theo cách của bạn lên chuỗi chỉ huy trong một loạt các nhiệm vụ bí mật đầy hành động, với các thiết bị và vũ khí cực kỳ
công nghệ cao bao gồm tên lửa, tên lửa, súng trường, v.v. Drone Shadow Strike 3 Mod ApkThe hệ thống mục tiêu thực tếCác hệ thống loại mục tiêu và mục tiêu của các cuộc tấn công của bạn với MALE (Mid Altitude Long Endurance) máy bay không người lái để nhắm mục tiêu chính xác và HALE (Độ cao độ cao độ
bền) máy bay không người lái cho mục tiêu thiệt hại bề mặt lớn hơn thông qua và hoàn thành nhiệm vụ và thách thức. Kiểm soát của máy bay không người lái quân sự cuối cùng và đưa nó vào trận chiến. Xây dựng kho vũ khí tàn phá của bạn và phá hủy các căn cứ hỏa lực của đối phương. Chải ra nhiệm vụ, lên kế
hoạch cho mọi cuộc không kích. Tấn công các khu vực của đối phương bằng tên lửa, tên lửa và bom để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hãy thận trọng và theo dõi các cuộc tấn công sắp tới. Bảo vệ máy bay không người lái của bạn trong chiến đấu. Hãy là chỉ huy chiến đấu cuối cùng và làm cho quân đội của bạn tự
hào. Sự kiện trực tiếp Trò chơi nhập vai - Cạnh tranh với người chơi tham gia vào các trận chiến FPS với môi trường lấy cảm hứng thực sựCh chọn phong cách của bạn - Đi cùng với các vụ nổ hoành tráng hoặc gắn bó với một trò chơi bắn súng hoàn chỉnh - Tồn tại các cuộc tấn công của kẻ thù điện áp cao hoặc hộ
tống tiểu đoàn mặt đất của bạn đến nơi an toànCác bảng xếp hạng - Nắm vững kỹ năng bắn súng của bạn và giành được phần thưởng tuyệt vời. Giải phóng lửa trong người chết từ máy bay không người lái của bạn Trận chiến vĩ đại MapDrone Shadow Strike 3 Apk nhìn vào GFX thế hệ tiếp theo cho phép hiển thị môi
trường chưa từng có với những thay đổi về địa hình và sương mù, chuyển đổi giữa UAV dash-cam thông thường và FLIR Heat CamSFX cải tiến và giao dịch bằng giọng nói sẽ khiến bạn đắm chìm trong những tình huống thảm khốcS vậy, bước vào một trong những trải nghiệm chiến tranh quân sự tốt nhất mang lại
hỗn hợp chiến lược gây nghiện, chiến đấu nhanh và hành động thực tếThe in-GameBay cung cấp súng khác nhau từ nguyên mẫu đến máy bay dịch vụ chính thức! Bảo vệ, tồn tại, bejache hoặc hộ tống điều khiển cảm ứng trực quan, rất đơn giản và dễ dàng - Chỉ huy các trận chiến với đầu ngón tay của bạn49 nhiệm
vụ trong 8 chiến dịch lấy cảm hứng từ thực tế4 vũ khí và 21 cách để chiếu sáng 7 cải tiến bổ sung - Làm chủ chiến trường với các cuộc không kích, vũ khí hạt nhân và nhiều hơn nữa!20 cấp bậc chính thức - Bắt đầu như Airman Basic Army và tham gia The Drone Shadow Strike 3 Mod Apk Dron Shadow Strike 3 Mod
Money Download và cài đặt MOD APK : Shadow Strike 3 trên APKMODY. Trò chơi có rất nhiều máy bay độc đáo và các mặt hàng, bạn có thể nhận được chúng mà không cần nỗ lực quá nhiều để kiếm tiền. Ngày nay, khi ngành công nghiệp game giải trí phát triển, đã có rất nhiều nhà phát triển chọn chủ đề chiến tranh
để tạo ra sản phẩm. Máy bay không người lái: bóng tấn công 3 là một trong số họ. Nó được xuất bản bởi Tilting Point, trong thể loại hành động, theo chủ đề mô phỏng bay máy bay trinh sát. Nếu bạn tham gia vào trò chơi này, bạn sẽ chơi như một người lính trong một cuộc chiến tranh cay đắng. Bạn nhận được lệnh
cho các nhiệm vụ để tiêu diệt các căn cứ của đối phương và nhiều hoạt động khác. Bạn đã sẵn sàng để đi đến chiến tranh? Cài đặt Drone: Shadow Strike 3 trên thiết bị Android của bạn và bắt đầu nhiệm vụ ngay bây giờ! Hãy sẵn sàng cho MissionAy của bạn khi bạn tham gia Drone: Shadow Strike 3, được giao nhiệm
vụ bay máy bay trinh sát và bảo vệ lực lượng vũ trang của quân đội khi họ cố gắng xâm nhập vào các căn cứ của đối phương. Đây cũng là nhiệm vụ chính bạn đảm nhận trong trò chơi này. Trong thực tế, tôi phát hiện ra rằng Drone: Shadow Strike 3 zombie gunship sống sót là rất giống nhau. Và nếu bạn đã chơi trò
chơi này trước đây, bạn sẽ rất dễ nhầm lẫn rằng Drone: Shadow Strike 3 là một phiên bản mới. Nhưng điều đó không nhất thiết phải đúng. Trò chơi có những đặc điểm riêng và tính năng thú vị. Hệ thống tác vụ dày đặc, nhiều tính năng hơn, bao gồm các sự kiện và chế độ Pvp thời gian thực. Nó có giá trị nó! Trong
Drone: Shadow Strike 3, các nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn khi bạn đi sâu hơn vào nội dung. Nhiều mục tiêu hơn, di chuyển nhanh hơn và khó tiêu diệt hơn. Trò chơi này tập trung vào tốc độ mục tiêu và độ chính xác. Về mặt này, nó giống như Zombie Gunship Survival. Bạn cần phải thể hiện toàn quyền kiểm soát,
trên mục tiêu để giành chiến thắng Trong mỗi nhiệm vụ được giao các điều khiển trong Drone: Shadow Strike 3 khá đơn giản, ngay cả những người chơi chưa bao giờ chơi trước đây cũng có thể làm chủ dễ dàng trong một thời gian ngắn. Giao diện điều khiển của trò chơi có hai chức năng chính, bao gồm chọn vũ khí
và thực hiện các hành động bắn. Để chụp ảnh chính xác hơn, hãy di chuyển máy ảnh kiêm khung ngắm của máy bay. Nhờ thiết bị hồng ngoại được cài đặt trên máy ảnh, bạn có thể quan sát các mục tiêu bị phá hủy. Để khóa mục tiêu, hãy gõ nhẹ vào mục tiêu, rồi bấm vào viên đạn để bắn. Tất cả mọi thứ được thực
hiện tự động. Hệ thống máy bay trinh sát chuyên nghiệp Hiện nay Drone: Shadow Strike 3 có 10 mẫu máy bay. Chúng được thiết kế trên cơ sở mô hình thực tế và có thể được thử nghiệm trong xưởng (Nhà chứa máy bay). Theo mặc định, MQ-1 Predator được cung cấp cho bạn để thực hiện nhiệm vụ. Nhưng sau đó,
khi bạn nhận được tiền thưởng của các chiến dịch chiến thắng, bạn có thể sử dụng nó để mở khóa các mô hình mới như XQ-52, MQ-9 Predator, Sea Avenger hoặc Bayraktar TB2. Mỗi máy bay đều có giá riêng. Bạn có thể sử dụng các đơn vị vàng hoặc đô la trong trò chơi để trả tiền. Tất nhiên, máy bay càng đắt tiền,
càng có nhiều tính năng, mạnh mẽ và dễ tùy chỉnh hơn. Lưu ý rằng mô hình MQ-1C Grey Eagle chỉ có thể được mua trong hội thảo nếu bạn là một cầu thủ cao cấp. Nâng cấp và tùy chỉnhKhi nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn, bạn cần một doanh nghiệp đủ tốt và một mức độ mạnh mẽ để hoàn thành chúng. Và ở đây
chúng ta không nói về mặt chuyên môn. Bạn có thể phát triển điều này cho mình khi bạn chơi trò chơi nhiều hơn nữa. Thay vào đó, chúng ta đang nói về việc nâng cấp và điều chỉnh máy bay bạn sẽ bay. Drone: Shadow Strike 3 có các tính năng nâng cấp tích hợp. Mỗi máy bay có các chỉ số cơ bản như tàng hình,



radar, phòng thủ, tốc độ tải lại và hỏa lực. Khi bạn cập nhật, các chỉ số này sẽ tăng lên cấp độ cao hơn, mang lại cho bạn rất nhiều lợi thế trong chiến đấu. Bạn cũng có thể tùy chỉnh máy bay của bạn bằng cách thêm hoặc thay thế vũ khí. Vũ khí có ba loại, bao gồm tên lửa, súng trường và súng trường. MOD APK phiên
bản của Drone: Shadow Strike 3The MOD Limit of Money Feature: Finance là một vấn đề đau đớn trong trò chơi. Và chúng tôi cung cấp phiên bản MOD APK này để giải quyết nó. Bạn có thể mua máy bay cao cấp và vũ khí mạnh mẽ hơn để có trải nghiệm tốt hơn. Lưu ý: Khi sử dụng, bạn phải tắt kết nối Internet trước
khi vào trò chơi để tránh chặn và chặn quảng cáo. Tải về Drone Game: Shadow Strike 3 MOD APK cho AndroidNg thế giới bị phá hủy bởi những kẻ khủng bố. Tham gia các máy bay không người lái: Shadow Strike 3, trở thành một phần của quân đội, và tiêu diệt những kẻ bạo loạn ngay bây giờ! bởi Rexdl Ngày 27
tháng 12 năm 2020 Phiên bản hiện tại: 62 MB + 266 MBMemorize: www.ReXdl.comCác trò chơi FPS tốt nhất đã trở lại với hành động chiến tranh tiên tiến và kho vũ khí quân sự tiên tiến để tiếp tục thúc đẩy sự phấn khích của trò chơi bắn súng. Drive. Shadow Strike 3 mang di sản của người tiền nhiệm của nó. Đó là
thời gian để có được vào trò chơi và kiểm tra kỹ năng của bạn trong các trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất năng động và mãnh liệt nhất. Người lính! Mắt trên bầu trời đã trở lại, thổi trong không khí - âm thầm nhưng gây tử vong. Kẻ thù của bạn sẽ không nhìn thấy bạn đến, và trước khi họ nhận ra nó, nó sẽ là quá
muộn. Ucav chiến tranh đã hoàn toàn loại bỏ số lượng người đã bị phá hủy cho chúng tôi. Máy bay không người lái chiến đấu điều khiển từ xa chuyên săn lùng những kẻ khủng bố và các đơn vị đối phương khác. Chiến tranh trong thế giới hiện đại không còn là thông thường, nhưng ẩn và không đối xứng. Với mỗi phút
kẻ thù của bạn trở nên mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn và xảo quyệt hơn. Sự sống còn là ưu tiên hàng đầu ở đây. Chạy UCAV tốt nhất trên thế giới và bắn theo cách của bạn thông qua một loạt các nhiệm vụ bí mật hành động đóng gói, với thiết bị và vũ khí cực kỳ công nghệ cao, bao gồm tên lửa, tên lửa, pháo, vv
Underwhism kiểm soát kẻ thù, cung cấp hỗ trợ gần không khí, và over-the-top căn cứ đối phương trên toàn thế giới trước khi họ đưa bạn ra ngoài. Không có nơi nào tốt hơn kinh nghiệm bắn súng góc nhìn thứ nhất trong một trò chơi máy bay không người lái miễn phí! DAILY MISSIONS LIVE EVENTS - Immersive
Gameplay - Tham gia người chơi trong các trận chiến FPS với môi trường lấy cảm hứng từ thực tế - Hoàn thành nhiệm vụ - Tồn tại với các cuộc tấn công điện áp cao hoặc hộ tống tiểu đoàn của bạn đến nơi an toàn trên mặt đất - Top the Leaderboards - Nắm vững kỹ năng bắn súng của bạn và giành chiến thắng hệ
thống nhắm mục tiêu thực tế tuyệt vời - Chiến lược hóa các cuộc tấn công của bạn với máy bay không người lái MALE (Mid Altitude Long Endurance) để nhắm mục tiêu chính xác và máy bay không người lái HALE (High Altitude Long Endurance) cho KILL-CAM FINISHER - Xi măng chiến thắng của bạn Mục tiêu của
bạn và làm theo Kill của bạn để phá hủy của nó nhập vai NHẤT REAL WAR KINH NGHIỆM - Thích ứng với thay đổi địa hình &amp; sương mù với nhiều chế độ tầm nhìn - FLIR và Night Vision Vì vậy, bước vào chiến tranh quân sự tốt nhất FPS trò chơi cung cấp một kết hợp sắt gây nghiện của chiến lược, chiến đấu
nhịp độ nhanh và hành động thực tế! TÍNH NĂNG: – Bay các loại khác nhau của UCAVs, từ nguyên mẫu để chính thức trong dịch vụ máy bay! - Bảo vệ, tồn tại, tấn công hoặc hộ tống - Điều khiển cảm ứng trực quan đơn giản và đơn giản - Chỉ huy trận chiến bằng đầu ngón tay của bạn - 44 nhiệm vụ trong 7 chiến dịch
lấy cảm hứng từ thực hành - 4 loại vũ khí và 21 cách, 'em up - 7 cải tiến bổ sung - Làm chủ chiến trường với các cuộc không kích, vũ khí hạt nhân và hơn thế nữa! Người lính! Đất nước của bạn cần bạn. Thống trị sức đề kháng trong trò chơi hành động fps tốt nhất và cho họ thấy những game bắn súng bạn đang có.
Hãy là chỉ huy chiến đấu cuối cùng và làm cho quân đội của bạn tự hào. Có thể chiến thắng thuộc về họ! Luôn luôn! Trò chơi hoàn toàn miễn phí để chơi, nhưng một số vật phẩm trong trò chơi yêu cầu thanh toán trong ứng dụng. Bạn có thể Tắt tính năng thanh toán bằng cách tắt tính năng mua hàng trong ứng dụng
trên thiết bị của bạn. * Quyền: - READ_EXTERNAL_STORAGE: Để lưu trữ dữ liệu trò chơi và tiến bộ của bạn. – WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Để lưu trữ dữ liệu trò chơi và tiến độ của bạn * Cũng được tối ưu hóa cho máy tính bảng một ngày tuyệt vời để chơi! Thách thức các phi công khác trong trò chơi cho các
trận chiến PVP thú vị. CUỘC CHẠY ĐUA VŨ TRANG PVP 10 vũ khí, 10 thách thức. Thí điểm với tỷ lệ hoàn thành cao nhất là 5, THẮNG! WAGER VÀ WIN cá cược tiền tệ trong trò chơi, thu thập đồ trang trí độc quyền và bling để tùy chỉnh trò chơi của bạn. LEO LÊN BẢNG XẾP HẠNG Trò chơi chống lại các đối thủ thực
sự để tiến tới cấp bậc. APK cài đặt nó trên thiết bị của bạn. com.reliancegames.drones3 thư mục android / obb sao chép. Nhập các trò chơi. Trò chơi.
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