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LEGO Technic 42120 Poduszkowiec
ratowniczy
Cena

129,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

lego_42120

Kod producenta

42120

Opis produktu
Szukasz prezentu dla młodego miłośnika emocjonujących pojazdów? LEGO® Technic Poduszkowiec ratowniczy (42120) na
pewno się sprawdzi. Model ma sporo autentycznych detali i doskonale nadaje się do odgrywania brawurowych misji
ratunkowych. Ośmiolatkom i starszym dzieciom spodoba się funkcja „unoszenia się” na ukrytych kołach. Obracające się
śmigła, światło ostrzegawcze, kokpit z siedzeniami, panel sterowania i kierownica — jest tu mnóstwo szczegółów do odkrycia.
A gdy dzieciaki zechcą przeżyć kolejną przygodę, mogą przebudować pojazd na samolot z dwoma silnikami i mnóstwem
realistycznych funkcji, takich jak ruchome stery i lotki na ogonie.
Zabawki konstrukcyjne dla młodych umysłów
Gama zestawów LEGO Technic zawiera różne ciekawe pojazdy dla młodych fanów klocków LEGO, którzy są już gotowi na
trudniejsze wyzwanie. Dzięki realistycznym funkcjom i wyglądowi modele przypadną do gustu wszystkim dzieciom, które
interesują się działaniem różnych maszyn.
Rewelacyjny poduszkowiec będzie idealnym prezentem dla dzieci, które uwielbiają pojazdy ratunkowe. Model ma
sporo autentycznych detali i doskonale nadaje się do przygód w świecie wyobraźni.
Model ma różne ciekawe funkcje, takie jak efekt „unoszenia się”, obracające się śmigła i światło ostrzegawcze — tak
jak prawdziwy poduszkowiec.
Zestaw 2 w 1 to więcej zabawy dla młodych ratowników. Poduszkowiec można przebudować na samolot z dwoma
silnikami, ruchomymi sterami i lotkami na ogonie.
Zestaw LEGO® Technic Poduszkowiec ratowniczy (42120) będzie wspaniałym prezentem na urodziny, święta lub z
dowolnej innej okazji dla ośmiolatków i starszych dzieci zainteresowanych pojazdami ratowniczymi.
Wymiary poduszkowca: ok. 12 cm wysokości, 24 cm długości i 13 cm szerokości.
W świecie zestawów LEGO® Technic zaawansowane zabawki czekają na małych fanów budowania z LEGO, którzy są
gotowi na trudniejsze wyzwania.
Elementy LEGO® Technic spełniają surowe branżowe standardy, dzięki czemu są jednolite, zawsze do siebie pasują i
można je z łatwością połączyć oraz rozdzielić — i tak jest niezmiennie od 1958 roku.
Elementy LEGO® Technic 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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