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LEGO City 60241 Oddział policyjny z
psem
Cena

43,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

lego_60241

Kod producenta

60241

Opis produktu
Maluchy uwielbiają odgrywać role bohaterów życia codziennego, a zestaw LEGO® City Oddział policyjny z psem (60241) im to
umożliwi. Zawiera zabawkowy radiowóz z miejscem dla policjanta i wiernego psa policyjnego, sklep jubilerski z klejnotami i
złodziejaszka z łomem — wszystko, czego potrzebuje do zabawy mały stróż prawa z wielką wyobraźnią. Ciekawy zestaw
policyjny dla dzieci. Zestaw z serii 4+ zawiera podstawkę startową i broszurę z prostymi instrukcjami budowania, które
pozwolą maluchom poczuć dumę z samodzielnego składania. W bezpłatnej aplikacji LEGO Life znajdziesz funkcję Instructions
PLUS — interaktywne instrukcje budowania z możliwością powiększania i obracania modelu.LEGO City — fajne zabawki dla
dzieci. Zestawy policyjne LEGO City pozwalają dzieciom zanurzyć się w świecie przygód i pełnych akcji scenariuszy
odzwierciedlających rzeczywiste sytuacje. Szeroka gama budynków i pojazdów z ciekawymi funkcjami pobudza wyobraźnię!
Zestaw Oddział policyjny z psem to dobry wybór na początek przygód w świecie LEGO® City. Zaprojektowany dla
dzieci od 4 lat zestaw inspiruje do swobodnej, pomysłowej zabawy w odgrywanie ról opartej na rzeczywistych
sytuacjach.
Co jest w pudełku? Zabawkowy radiowóz z miejscem dla policjanta i wiernego psa policyjnego, sklep jubilerski z
dwoma klejnotami i złodziejaszek z łomem oraz workiem na łup.
Dzieci mogą połączyć postacie i modele z zestawu konstrukcyjnego LEGO® City Oddział policyjny z psem (60267) z
innymi zestawami LEGO, by tworzyć własne konstrukcje do zabawy lub ustawienia na półce.
Zestawy LEGO® 4+ w ciekawy sposób uczą maluchy sztuki budowania z klocków LEGO. Specjalne klocki startowe i
broszury z prostymi instrukcjami pomagają dzieciom zdobyć pewność siebie i krok po kroku opanować proces
budowania.
Radiowóz ma ok. 5 cm wysokości, 9 cm długości i 5 cm szerokości i zmieści w środku policjanta oraz jego psa. Sklep
jubilerski natomiast ma ok. 6 cm wysokości, 4 cm szerokości i 3 cm głębokości.
Zestaw Oddział policyjny z psem nie wymaga baterii, więc zabawa zaczyna się od razu po otwarciu pudełka!
Ten zestaw policyjny zawiera broszurę z instrukcjami budowania oraz Instructions PLUS — interaktywne instrukcje
budowania, które zmienią nowicjuszy w mistrzów konstrukcji. Znajdziesz je w bezpłatnej aplikacji LEGO® Life na
urządzenia mobilne.
Zestawy policyjne LEGO® City zawierają wypełnione funkcjami budynki, fajne pojazdy i ciekawe postacie, które
zachęcają do pomysłowego odgrywania ról i tworzenia swobodnych przygód w realistycznej scenerii.
Ciekawe zabawki konstrukcyjne LEGO® City spełniają najwyższe standardy branżowe, dzięki czemu klocki można za
każdym razem z łatwością połączyć i rozdzielić.
W Grupie LEGO upuszczamy, zgniatamy, skręcamy, podgrzewamy, zarysowujemy i rozciągamy klocki i elementy
LEGO® City, by mieć pewność, że każdy zestaw spełnia najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa i jakości.
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