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Esta página fornece fontes confiáveis, mas que não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir links. Conteúdo não verificado pode ser removido.-Encontrar fontes: Google (notícias, livros e cientista) (maio de 2016) Nota: Para outros valores do Power Rangers, consulte Power Rangers (desambible). Power Rangers: Space Patrol Delta Power Rangers SPD ( EN)Power Rangers: Super Patrol Delta (BR)
Série original de logotipo. O formato de informação geral da série Gênero Ação, Aventuras, Ficção Científica País de Origem Estados Unidos Produção original de língua inglesa estrelada por Brandon Jay McLarenChris VioletteMatt AustinMolycia MayRottBrettJohn TuiMichelle LangstoneAnonia Antbble Tema de abertura Power Rangers: SPD: Ron foi The End of the Power Rangers Tema: SPD 2005 -
14 de novembro, 2005 Temporadas 1 Episódios 38 Timeline Power Rangers : Dino Thunder Power Rangers: Mystical Power Related Program Kamen Ryder : O Dragon Knight Power Rangers: S.P.D. (abreviação de Power Rangers: Super Patrol Delta ou Power Rangers: Space Patrol Delta) é a décima terceira série de Power Rangers, uma adaptação da série japonesa Tokusou Sentai Dekaranger para
o público americano. Foi ao ar originalmente no canal fox news em 5 de fevereiro de 2005 na ABC Family. Os novos episódios continuaram a estrear na ABC Family antes do episódio de Messenger, Parte 1. Começando com Messenger, Parte 2, os episódios começaram a estrear na Disney Toon. No Brasil, o SPD foi exibido pela primeira vez em 2006 pelo extinto canal pago Jetix, e em 2008 a Rede
Globo como atração de TV para o programa Globinho. Durante 2010 e 2011, foi ao ar na banda infantil da banda na manhã de hoje, onde foi uma exibição casual com cortes no final de alguns episódios e reprisada às 15h. No mesmo ano, foi exibido no canal japonês Toei como uma forma de celebrar o 35º aniversário da existência de super sentais. Em 11 de novembro de 2012, a série foi exibida na
Maratona dos EUA em Power Rangers Morphenomenon. Resumo Em um futuro não muito distante, a Terra se torna um refúgio para todas as raças alienígenas que vêm dos lugares mais distantes da galáxia para viver em paz. 99% das criaturas que chegam vivem em harmonia, mas para este 1% que não pode ter Delta Super Patrol, uma nova linha de polícia para capturá-las. - O narrador da série
2025 Story, depois que a Terra recebeu seres alienígenas para viver pacificamente com a raça humana. Mas o mundo é curto, como o Império Troeb, o conquistador dos mundos, presta sua atenção destrutiva à Terra. Quando a primeira linha de defesa do planeta, o Esquadrão de Rangers da S.P.D., desaparece sem deixar rastros, a defesa da Terra está com seu substituto: esquadrão B e seu
comandante, Anubis Kruger. Quando dois ladrões aposentados se juntam a uma equipe como Vermelho e amarelo da Polícia, tensões entre os membros do grupo ameaçam sua dissolução. Com uma ameaça alienígena crescente, os Rangers devem colocar suas diferenças de lado e entrar em ação como uma! Graças ao trabalho em equipe, e armados com um arsenal intergaláctico e veículos para
combater o mal, eles se unem para se tornar uma das maiores forças do bem: Power Rangers S.P.D.! Atores e Personagens dos Rangers Resumo Power Rangers Ator /Atriz Personagem da Arma de Denomnation zorda Brandon J. McLaren Jack Landors SPD Ranger RED 1 Pistol Delta Veículo Delta 1 Caça SWAT 1 Chris Violetta Sky Tate SDG Ranger Azul 2 Detonador Delta Max Veículo Delta Veículo
Delta 2 SWAT Fighter 2 Matt Austin Bridge Carson SPD Ranger Green 3 Detoner SPD Ranger Amarelo 4 Delta Delta Detonador Max Delta Veículo 4 SWAT Fighter 4 Alicia Pur Sydney Drew SPD Ranger Rose 5 Delta Detonator Max Delta Car 5 Caça SWAT 5 Brett Stewart Sam SPD Ranger Omega Omega Omega Max John Tui Anubis Doggie Doggie Doggie Ranger SPD 1000 Sabre Shadow Base , Red
Ranger, um ex-ladrão de rua que, juntamente com seu amigo Delgado, foi oferecido a chance de se juntar ao comandante da Super Patrulha Delta Cruger. Depois de alguma relutância, Jack decidiu aceitar a oferta de Krager e tornou-se o Ranger Vermelho, tornando-se mais tarde o líder do Esquadrão B. Após a derrota do Imperador Gruumm, Jack renunciou ao SPD, e o Ranger Vermelho foi transferido
para Sky Tate. Chris Violetta no filme Sky Tate, de Schuyler, O Ranger Azul, o melhor do Esquadrão B no manuseio de armas e batalhas, então ele acredita que deveria ser o Ranger Vermelho, como seu pai já foi. É organizado e preciso em tudo o que faz, e sempre segue as regras. Por causa de seu orgulho, ele foi eleito Ranger Azul. Sky não gosta dessa decisão e desafia a autoridade de Jack desde o
início. Sua força genética está na criação de campos de energia. Após a saída de Jack do SPD, Skye torna-se a Ranger Vermelha. Matt Austin como Bridge Carson, Green Ranger, um grupo lógico, e às vezes entediado por seu hábito de estender sentenças. A ponte tem psicometria, então você pode sentir a aura das pessoas ao seu redor quando você pega as luvas. Monica May, como Elizabeth I
Delgado, uma ranger amarela, passou a maior parte de sua vida nas ruas roubando dos mais ricos para ajudar os pobres. Ela também foi detida pela super patrulha de Delta, e o Comandante Krager deu-lhe a oportunidade de se tornar um guarda amarelo. Sempre protege aqueles que mais precisam. Quando ela tinha 12 anos, ela foi salva pelo Comandante Krager, que foi sua inspiração para proteger
os outros, mas não sabia Sua força genética está nessa réplica: ser capaz de se reproduzir. Alycia Purrott como Sydney Syd Drew, a Pink Ranger, é de uma família rica e é o coração da equipe. Ela se orgulha de suas qualidades como cantora e modelo. Quando Kew se mudou para o quarto dela, ela não gostou muito, mas acabou se tornando amiga do guarda amarelo. Seu poder genético é transformar
suas mãos em qualquer elemento que você tocar. Rangers secundários John Tui - Comandante Anubis Kruger, Ranger sombra, Comandante Rangers e transforma-se em Ranger sombra. Ele é o único sobrevivente no planeta Sirius e o fundador da Patrulha Super Delta. Quando o Imperador Grumm atacou seu planeta, Krager lutou contra todos, mas não conseguiu salvar ninguém, nem mesmo sua
esposa Isinya. Brett Stewart como O Ranger Ômega de Sam, os próximos 15 anos no futuro para ajudar os B-Squad Rangers a derrotar o Imperador Gruumm. Os Aliados de Birdie, Comandante Supremo S.P.D. Birdie é o chefe da galáxia, a espinha dorsal de todas as operações da POLÍCIA na galáxia. Ele é um líder duro e não gosta de ter seu poder desafiado. Boom Boom foi rejeitado pela Academia
Ranger, mas continua ajudando Kat como um dispositivo de damas. Boom sempre sonhou em ser um ranger e até disse aos pais que ele era um guarda laranja. Quando Boom não teve tempo de fazer seu próprio caminho laranja e intervir na luta, ele passa a acreditar que ele não deveria ser um ranger e ser importante. R.I.C. R.I.C. - Cão robótico interativo é um mestre robótico de rangers. Foi criado
Kat.To desempenhar muitas funções. A ponte e o boom deram-lhe a oportunidade de se transformar em uma arma de cachorro. E Kat também lhe deu a oportunidade de se transformar em uma armadura vermelha. Sargento Silver Back Sargento Silver Back é um gorila duro e passa os rangers através de seu acampamento. Faz você perceber que ele não vai concordar em perder. Até os Rangers estão
ameaçando emitir uma recomendação para expô-lo até que os Rangers acreditem nele. O giro prateado fornece aos rangers armas e táticas, bem como um caminhão de comando especial. Foi ele quem treinou as faixas para o modo S.W.A.T R.I.C. - A versão Bulldog Sergeant Silver Back tem outro cão robô interativo (R.I.C.) que age como um crédulo de chute lateral. Suas outras possibilidades são
desconhecidas. Piggy Piggy é uma informação de inteligência gratuita para quem paga por isso ou ameaças. Piggy possui seu próprio café, que traz alienígenas de planetas diferentes. Ele se encontrou com a Polícia de S.P.D. e Gruumm. Power Rangers: Dino Thunder Power Rangers: Dino Thunder trouxe ninhadas passadas para ajudá-lo. Você é convidado novamente quando o Imperador Gruumm vai
para o presente. Os vilões do Imperador Gruumm Imperador Gruumm é o líder dos troóbios, as forças alienígenas da galáxia. Eles são maus, e eles destroem tudo em seu caminho. Ele destruiu Sirius, o planeta corpulento, e agora seu próximo alvo é a Terra. busca começar a vingança vingança para o Círculo, conquistando a Terra. No entanto, torna-se o poder supremo ao qual se refere a uma força
magnífica. Maura, não deixe esse tolo e inocente com um olhar de 10 anos. Mora é Puro Mal e só pode criar monstros reais com sua imaginação. Ele tinha medo que Gruumm destruísse a terra. Morgan Morgan é a forma adulta de Maura. Gruumm encontrou Morgana e transformou Mora até que ele falhou. Ela é famosa, mas por alguma razão ainda quer voltar a ser Maura, para recuperar sua infância.
Broodwing Broodwing é uma criatura muito má que vende armas, criaturas e robôs para aqueles que podem pagar. Ele só se importa com esse dinheiro e nada sobre a destruição que se segue. Broodwing orgulha-se de suas habilidades notáveis, e começa uma conspiração de vingança quando ele começa a oferecer seus serviços e se recusa a pagar. Krybots Krybots são drones robóticos que servem
como uma força para o exército troobiano. Blue Head Blue Head é a elite pessoal do Imperador Gruumm, menos frequentemente do que krybots, mais inteligente e mais poderoso. Esses cribbots geralmente têm à sua disposição um exército de cribbots. A Cabeça Laranja Cabeça Laranja é o mais raro e poderoso Cribbot. Tem uma espada poderosa e ataques de ondas de ataque mais poderosos e
Triforce. Omni Omni é a criatura à qual Gruumm responde. Gruumm está procurando uma maneira de trazer Omni à Terra. Ele está atualmente em uma cela em uma nave espacial de terror e tem a capacidade de controlar qualquer mente. Gruumm usou todos os seus recursos para se preparar para a chegada de Omni na Terra, transformando a nave terrorista em seu corpo, que é feito de recursos
roubados. Com este poder, Omni governa cuidadosamente a galáxia. Os vilões do passado zeltrax Quando os Rangers s.P.D. aparecem em 2004 para ser capaz de parar o Imperador Gruumm, Seltrax recrutou Gruumm para lutar contra Rangers S.P.D. e Thunder Dino Rangers. Ele é derrotado por um guarda negro e um guarda-sombra. Drones tiranos aliados ajudam o Imperador Gruumm quando ele
viaja em 2004. Delta Morfador Arsenal Com a chamada Emergência da Polícia!, e um empurrão chave, Delta Morfador permite que o Esquadrão B se transforme em Rangers. Morfador atua como um teste e comunicador, e também pode chegar a zors. Delta Max Pistols é uma arma comum do seu modo e laser. As pistolas Delta Max são versáteis e podem ser usadas para ataques de longo prazo. Delta
Pistol Delta arma arma específica arma dupla específica para ranger vermelho. Eles podem ser usados para disparar intensas rajadas de energia. Algemas Delta algemas Delta são emitidas para cada guarda para ajudá-los a levar o criminoso para a base do delta. A arma do cão r.I.C. pode ser convertida em uma arma de cachorro - uma arma que dispara uma poderosa explosão de energia para
enfraquecer os criminosos. Morfador Patrol Morfador Patrol é um guarda-sombra morfador. Ele também fala no e um comunicador. Shadow Saber Shadow Sabre é uma arma de shadow ranger que pode ser muito útil para derrotar monstros. Omega Omega Morfador Omega Morfador é um ranger Ômega morphing. Ele é equipado com ajuste de pressão para dar ao Omega ranger movimento rápido em
suas mãos. Morfador Kat The Morfador Kat é um dispositivo Kat pessoal que dura apenas uma hora. Morfador New The New Morfador é o dispositivo de mordeção pessoal do novo ranger. É criado com a mesma tecnologia futurista que a Omega Morfador. Armor S.P.D. Enquanto Jack começa a se tornar um líder do Esquadrão B, os Rangers devem enfrentar seis dos monstros mais poderosos. Quando
Morgana os leva a uma batalha que emite uma equipe, é o momento perfeito para Jack carregar a nova armadura da S.P.D. Kat está fazendo um aumento no R.I.C. para se transformar em uma Armadura S.P.D. que tem dois modos. O modo cibernético é um design mais flexível que equipa o ranger vermelho com uma espada e maior manobrabilidade de combate. O modo Sonic usa r.I.C.
completamente como armadura, dando-lhe uma unidade de mísseis, lasers e uma espada flamejante com intenso poder de fogo. Delta Cruiser Delta Cruiser é o veículo padrão S.P.D. Transporte s.P.D. em combate. Motos de patrulha criadas pela Kat, esses veículos são muito rápidos e têm lasers à sua disposição. O Delta ATV Delta ATV é o que o Shadow Ranger usa como veículo. Uniforce Cycle
Uniforce Bike Omega Ranger usa como veículo. Pistolas S.W.A.T., adequadas para pistolas S.W.A.T.W.A.T., cinco rangers originais do esquadrão B são equipados com táticas especiais e armas (S.W.A.T.) para toda a equipe. A atualização do S.W.A.T. inclui armaduras, sensores (no lado direito) e um microfone de comunicação (esquerda). Eles também são equipados com cabides delta e têm acesso a
caças S.W.A.T. para formar Megazord S.W.A.T. Esquadrão Delta 1 :O Delta Squad 1 foi sequestrado por Grumm na última luta dos Power Rangers cara a cara com o Esquadrão 1. zord e Megazords Cinco zords são veículos criados por Kat que podem atingir a velocidade da luz. Às suas palavras: Delta Corridor 1 (carro de polícia), Delta 2 (girocóptero), Delta 3 (caminhão), Delta 4 (veículo blindado)
Delta 5 (veículo de emergência), que pode unir e formar um esquadrão de Delta Megazord. Base Delta, base SPD (que pertence ao Comandante Krugger). Ele pode se transformar em uma megazord equipe delta. Omegamax Cycle, que pertence à Omega Ranger. Esta moto pode se transformar em Megazord Omegamax, e, em parceria com o Esquadrão Delta, Deltamax Megazord aparece. Depois de
assumir o modo SWAT, Kat dá aos Rangers caças SWAT que podem formar a SWAT Megazord. Perguntas : Lloyd, Robert (4 de fevereiro de 2005). Estão se transformando mais uma vez no Los Angeles Times. Recebido em 22 de agosto de 2010 - POWER RANGERS S.P.D. VOL. 2: TOCAIA, POWER RANGERS S.P.D. VOL. 3: FONTE Pop Valor. Consulta em 22 22 2010 Power Rangers Central
Seasons/gerações Of The Power Rangers Dino Thunder (2004 2005) Power Rangers: SPD (2005 2006) Mystical Force (2006 2007) Получено из s.p.d power rangers. s.p.d power rangers cast. s.p.d power rangers full movie in hindi. s.p.d power rangers full movie in tamil. s p d power rangers in hindi. s p d power rangers in tamil. s.p.d power rangers in telugu. s.p.d power rangers full movie in telugu
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