Dane aktualne na dzień: 29-11-2021 06:32

Link do produktu: https://fotoland.pl/lego-minecraft-21169-pierwsza-przygoda-p-255.html

LEGO Minecraft 21169 Pierwsza
przygoda
Cena

279,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

lego_21169

Kod producenta

21169

Opis produktu
Zestaw LEGO® Minecraft™ Pierwsza przygoda (21169) przenosi dzieci w świat gry Minecraft, w którym mogą przeżywać
niezliczone, emocjonujące przygody dzięki wspaniałym funkcjom, popularnym postaciom i świetnym mobom.Imponujący nowy
sposób na grę w Minecrafta. Znasz dziecko, które pasjonuje się Minecraftem? Na pewno spodoba mu się model
przedstawiający jedno z najciekawszych miejsc w Minecrafcie. Scena ma trzy poziomy pełne fascynujących detali, takich jak
wodospad z windą, zapadające się tory kolejowe, przesuwane bryły ziemi oraz eksplozje. Popularne postacie Steve i Alex
wyruszają tu na wspólną przygodę, a towarzyszy im cała drużyna uwielbianych mobów z gry: szkielety, barwiony kot, rogata
owca i kwietna krowa.
Zestaw LEGO® Minecraft Pierwsza przygoda (21169) to wysokiej jakości zestaw konstrukcyjny przedstawiający jedno z
najciekawszych miejsc dostępnych w grze.
W komplecie są figurki Steve’a i Alex oraz dwa szkielety, barwiony kot, rogata owca i kwietna krowa. Całość
uzupełniają ciekawe funkcje, takie jak wodospad z windą, zapadające się tory kolejowe, przesuwane bryły ziemi oraz
wybuchy.
Podczas zwiedzania trójpoziomowej konstrukcji ze świata Minecraft™ gracze muszą zmierzyć się z wrogimi mobami i
unikać ukrytych pułapek.
Dla dzieci w wieku od 8 lat. Wyjątkowy prezent dla graczy w Minecrafta™, którzy chcą rozwijać swoją pasję do grania
online także w świecie rzeczywistym.
Zestaw ma ok. 23 cm wysokości, 20 cm szerokości i 18 cm głębokości. Doskonale nadaje się do zabawy eksploracyjnej
i świetnie wygląda na zdjęciach, które można przesyłać znajomym na portalach społecznościowych.
Zestawy LEGO® Minecraft™ oferują fanom Minecrafta nowy sposób na granie w ich ulubioną grę — za pomocą
postaci, scen i funkcji stworzonych w pomysłowy sposób z kolekcji klocków i elementów LEGO.
Zestawy konstrukcyjne LEGO® spełniają rygorystyczne branżowe standardy jakości, dzięki czemu klocki zawsze do
siebie pasują i można je za każdym razem z łatwością połączyć i rozdzielić — i tak jest niezmiennie od 1958 roku.
Elementy LEGO® są zrzucane, podgrzewane, zgniatane, skręcane i badane na wiele innych sposobów. Dzięki temu
możesz mieć pewność, że spełniają surowe światowe standardy bezpieczeństwa.
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