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Cách chơi Jarvan IV Jarvan IV là tướng cực khỏe ngay từ đầu game. Hoàng Kỳ tồn tại trong 8 giây và tăng cho các tướng đồng minh xung quanh 15/17.5/20/22.5/25% Tốc độ Đánh. Hoàng Kì Demacia - E Tiêu hao: 55Khoảng cách: 860 Jarvan IV mang theo niềm tự hào của Demacia giúp tăng một lượng Tốc độ Đánh nội tại. Tăng - Cực dễ - Vị trí: Update
12.2 Bảng ngọc Jarvan IV Chinh phục Rừng với Win 52.89% và Pick 70.31%
Bảng ngọc Jarvan IV SP Triệu Hồi Aery với Win 47.92% và Pick 79%
Bảng ngọc Jarvan Top Quyền năng bất diệt
Trang bị Jarvan Rừng có tỷ lệ thắng cao nhất hiện nay
Trang bị Jarvan IV Hỗ trợ hủy diệt
T1
Lên đồ Jarvan Top
Số liệu thống kê 200 trận gần đây nhất từ các đại cao thủ Tướng khắc chế Jarvan IV Kayn Graves Hecarim Masteryi Lillia Kha-zix Tướng yếu hơn Jarvan IV Gragas Leesin Sett Anh em có muốn biết Morgana mùa 11 cách tăng bảng ngọc và lên đồ mới nhất như thế nào
không. Ngoài ra, kỹ năng này sẽ kéo Jarvan IV đến điểm rơi của Hoàng Kì Demacia, hất tung những kẻ địch trúng chiêu lên không. Chưa kể khả năng hồi máu của Bùa Nguyệt Thạch tương tác rất tốt với các kỹ năng của Jarvan dẫn tới sức ảnh hưởng bảo kê của Jarvan được tăng lên đáng kể. Jarvan IV mùa 12 Rừng: Cách lên đồ Jarvan IV bộ trang bị
mới. Những đơn vị đối phương cạnh bên cũng nhận sát thương tại cùng thời điểm. Và là một tướng đi gank không thể tốt hơn khi đạt cấp 6. Bạn ơi thấy hữu ích thì donate ủng hộ tụi mình cốc cafe nhé. Many thanks ^^ Mục lục nội dung Đi rừng Phép bổ trợ Jarvan IV + Cách lên đồ Jarvan IV Với Meta Jarvan Hỗ trợ: Hãy tăng Max chiêu E kết hợp với
Đồng Hồ Cát sẽ giúp Jarvan tạo ra tướng đối sức mạnh phép thuật đồng thời việc Jarvan mở giao tranh sẽ đỡ run tay hơn nhờ Đồng Hồ. Hiệu ứng này không thể xảy ra trên cùng một mục tiêu trong một khoảng thời gian ngắn. Chiêu cuối - Đại Địa Chấn Tiêu hao: 100Khoảng cách: 650 Jarvan IV anh dũng lao vào một mục tiêu mạnh đến mức địa hình
xung quanh anh bị biến thành một vùng đấu trường. Quét mã Qr chuyển tiền momo. Jarvan IV đâm mũi thương, gây 80/120/160/200/240 (+) sát thương vật lí và giảm Giáp của tất cả kẻ địch trúng phải đi 10/14/18/22/26% trong 3 giây.Nếu kết nối được với Hoàng Kì Demacia, Jarvan IV sẽ lướt đến vị trí đó, hất tung những kẻ cản được lên trường. Giáng
Long Kích - Q Tiêu hao: 45/50/55/60/65Khoảng cách: 770 Jarvan IV đâm thương về phía trước, gây sát thương vật lí và giảm giáp của tất cả kẻ địch trúng phải. Khi kết hợp với dày khai sáng Ionia và Bùa Nguyệt Thạch bạn sẽ sở hữu rất nhiều điểm hồi chiêu. Dũng mãnh lao đến một tướng đối phương, gây 200/325/450 (+) sát thương vật lí cho kẻ địch
xung quanh và tạo ra một vùng đấu trường nội bất xuất ngoại bất nhập trong 3.5 giây.Kích hoạt lần nữa để hủy đi vùng đấu trường. Điểm mạnh & yếu Jarvan IV Khắc chế Jarvan IV Các tướng hỗ trợ khác Braum Brand Alistar Bard Leona Thresh Đối thủ trong Rừng Taliyah Volibear Amumu Camille Ekko Fiddlesticks Bình luận Chưa kể điểm ngọc Triệu
hồi Aery cấu rỉa vô cùng khó chịu. Cách chơi, video combo và list tướng mạnh, yếu hơn Jarvan IV tại Kicdo. Hoặc qua số 097 999 6422 nhé. Hiệu ứng này vẫn có hiệu lực ngay cả khi đang bị trói chân. Hoàng Kim Giáp - W Tiêu hao: 30Khoảng cách: 625 Jarvan IV viện cầu sức mạnh từ những vì vua cổ đại của Demacia giúp bảo vệ anh khỏi sát thương và
làm chậm kẻ địch xung quanh. Nội tại: Tăng 15/17.5/20/22.5/25% Tốc độ Đánh.Kích hoạt: Phóng Hoàng Kỳ Demacia vào một khu vực gần đó, gây 80/120/160/200/240 (+) sát thương phép lên kẻ địch. Và đặt biệt việc mua sắm Đồng Hồ đã hợp túi tiền với một SP hơn bao giờ hết. Bảng kỹ năng Jarvan IV Thứ tự nâng kỹ năng Javan IV: Chi tiết kỹ năng
Jarvan: Nội tại: Thương Thuật Các đòn đánh cơ bản của Jarvan IV lên một mục tiêu sẽ gây thêm sát thương vật lí. Nhận được một lá chắn hấp thụ 60/85/110/135/160 (+ [+2/2.25/2.5/2.75/3 máu tối đa] với mỗi tướng địch gần đó) sát thương trong 5 giây, đồng thời làm chậm kẻ địch cạnh bên đi 15/20/25/30/35% trong 2 giây. Kích hoạt Hoàng Kì Demacia
cho phép Jarvan IV phóng đi lá cờ của Demacia gây sát thương tại điểm tiếp xúc, đồng thời tăng cho tướng đồng minh cạnh bên Tốc độ Đánh. Anh em có thể dùng đi gank ngay từ cấp 2 nếu thấy người đi đường đối phương yếu hơn 1 cấp.
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