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LEGO Marvel 76164 Hulkbuster Iron
Mana kontra agenci A.I.M.
Cena

189,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

lego_76164

Kod producenta

76164

Opis produktu
Niezwykły zestaw LEGO® Marvel Avengers Hulkbuster Iron Mana kontra agent A.I.M. (76164) pozwoli małym superbohaterom
odgrywać pełne rozmachu sceny walki z udziałem różnych postaci.
Ruchomy Hulkbuster zachęca, by ruszyć do walki ze złymi napastnikami
Dzieci mogą posadzić minifigurkę Iron Mana wewnątrz wielkiego pancerza Hulkbuster i wysłać go do walki z dwoma wrogimi
agentami. Wszystko będzie wyglądać tak, jak w filmach ze świata Marvela! Czarne charaktery mają broń, a jeden dodatkowo
przypiął sobie plecak odrzutowy. Pancerz Hulkbuster ma ruchome kończyny, a siły ognia dodaje mu wbudowana wieżyczka z
działkiem, w której dzieci mogą posadzić minifigurkę Rescue.
Fajne zabawki LEGO Avengers i minifigurki superbohaterów
Zestawy LEGO Marvel Avengers z kolekcjonerskimi pojazdami, mechami, budynkami, minifigurkami, bronią oraz gadżetami są
dla dzieci drzwiami do ekscytującego świata superbohaterów, w którym można wcielać się w rozmaite postacie i odtwarzać
najlepsze sceny z filmów Marvela.
Mali superbohaterowie z pewnością nie będą się nudzić, walcząc w bitwach i przeżywając przygody z zestawem
LEGO® Marvel Avengers Hulkbuster Iron Mana kontra agent A.I.M. (76164), który zawiera potężny pancerz z
ruchomymi kończynami i wieloma niezwykłymi funkcjami.
W pudełku są cztery minifigurki: Iron Man, Rescue i dwóch agentów A.I.M., a do tego wielki, ruchomy Hulkbuster. Jest
tam także świetna broń i plecak odrzutowy, więc bitwa może się rozpocząć od razu!
W pancerzu Hulkbuster jest miejsce dla minifigurki Iron Mana, a Rescue może zająć miejsce w wieżyczce — ruszaj do
ataku i odbij miasto z łap czarnych charakterów!
Zestaw z Hulkbusterem to mnóstwo doskonałej zabawy dla fanów filmów i superbohaterów w wieku od 8 lat — mając
do dyspozycji jeden z najpopularniejszych pancerzy Iron Mana, mogą wymyślać przygodę za przygodą.
Hulkbuster w postaci rozciągniętej ma ok. 16 cm wysokości i 20 cm szerokości. Te niezwykła maszyna bojowa ma
ruchome kończyny, więc może dostać się w każde miejsce i podjąć walkę z każdym złoczyńcą, który ośmieli się wejść
jej w drogę.
Zestaw z Hulkbusterem nie wymaga baterii. Zabawki bez elementów elektronicznych skłaniają do samodzielnego
odkrywania funkcji poszczególnych elementów, rozwijając zdolność kreatywnego myślenia, pomysłowego wcielania się
w role oraz rozwiązywania problemów.
Przejrzyste instrukcje to gwarancja, że zaraz po otwarciu pudełka dzieci będą mogły zacząć budować, bawić się i
realizować swoje pomysły.
W zestawach LEGO® Marvel Avengers czekają kolekcjonerskie minifigurki, zabawkowe pojazdy, broń i gadżety, dzięki
którym mali fani Marvela mogą od razu rzucić się w wir akcji.
Wszystkie zestawy konstrukcyjne LEGO® spełniają najwyższe standardy branżowe, dzięki czemu ich elementy pasują
do siebie i można je za każdym razem z łatwością połączyć i rozdzielić — i tak jest niezmiennie od 1958 roku!
Klocki i elementy LEGO® są zrzucane, podgrzewane, zgniatane, skręcane i badane na wiele innych sposobów. Robimy
to, by mieć pewność, że zawsze spełniają najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa i jakości.
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