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LEGO City 60275 Helikopter policyjny
Cena

43,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

lego_60275

Kod producenta

60275

Opis produktu
Zestaw LEGO® City Helikopter policyjny (60275) przypadnie do gustu dzieciom, które lubią wcielanie się w role. Znajdą w nim
solidny model helikoptera z obracającym się wirnikiem i fajnym skuterem wodnym. Są tam także minifigurki policjanta i
złodziejki, kajdanki oraz zabawkowe banknoty, więc wystarczy odrobina wyobraźni, by przygody trwały bez końca!
Kreatywna zabawa dla chłopców i dziewczynek w wieku od 4 lat
Ten solidny zestaw 4+ zawiera łatwe, drukowane instrukcje oraz klocek startowy, dzięki któremu nawet nowicjusze mogą
poczuć dumę z samodzielnego złożenia zabawek LEGO. Dzieci mogą też użyć bezpłatnej aplikacji LEGO Building Instructions,
aby skorzystać z instrukcji Instructions PLUS — cyfrowego przewodnika, który ułatwia budowanie dzięki funkcjom przybliżania
i obracania.
Wspaniały świat LEGO City
Zestawy z policją LEGO City to okazja do budowania z klocków oraz zabawy realistycznymi modelami i ciekawymi postaciami,
które w pomysłowy sposób przedstawiają rzeczywistość.
Łatwy do zbudowania helikopter policyjny z zestawu 60275 dla chłopców i dziewczynek w wieku od 4 lat to świetne
wprowadzenie do uniwersum LEGO® City, gdzie czeka niekończąca się kreatywna zabawa.
Co zawiera zestaw? W pudełku znajdziesz solidny model helikoptera policyjnego, skuter wodny przestępców i dwa
elementy banknotów, a do tego minifigurki policjanta i złodziejaszka. Wystarczy odrobina wyobraźni i zabawa może
trwać bez końca!
Postać przestępczyni ze skradzionymi banknotami można przyczepić do skutera. Zabawkowy helikopter policyjny ma
kokpit dla minifigurki, kręcący się wirnik i otwieraną klapę, by można było umieścić w środku złapaną przestępczynię.
Świetne wprowadzenie do świata LEGO® City dla chłopców i dziewczynek od 4. roku życia oraz doskonały prezent pod
choinkę, na urodziny lub z innej okazji dla każdego fana.
Helikopter ma ok. 8 cm wysokości, 12 cm długości i 5 cm szerokości, więc na pewno nie zabraknie miejsca dla pilota z
policji LEGO® City.
Helikopter jest ozdobiony dekoracyjną policyjną płytką i ma imitację reflektora.
Zestaw 4+ zawiera proste drukowane instrukcje oraz instrukcje w postaci cyfrowej, a także specjalny klocek startowy,
więc nawet początkujący konstruktorzy mogą poczuć dumę z samodzielnego złożenia zabawki LEGO®.
Zestawy policyjne LEGO® City zawierają kolorowe budynki, fajne pojazdy i ciekawe postacie, które zapewnią dzieciom
wiele godzin twórczego budowania i pomysłowej zabawy.
Produkcja klocków i elementów LEGO® odbywa się zawsze w zgodzie z rygorystycznymi branżowymi standardami
jakości, dzięki czemu wszystko do siebie pasuje, a budowanie jest przyjemnością — i tak jest niezmiennie od 1958
roku.
Zabawki do budowania LEGO® City przechodzą gruntowne testy, aby można było mieć pewność, że spełniają surowe
wymogi bezpieczeństwa.
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