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LEGO NINJAGO 70639 Wyścig
uliczny Wężowego Jaguara
Cena

120,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

70639

Kod EAN

70639

Ilość klocków

308 szt.

Rok wydania

2018

Wiek

7-14 lat

Opis produktu
Pędź do walki na motocyklu Zane’a i Motocyklu Oni Pana E oraz spróbuj
zdobyć Maskę Zemsty Oni w tym emocjonującym zestawie LEGO®
NINJAGO® Wyścig uliczny Wężowego Jaguara. Motocykl Zane’a ma dwa
rozkładane ostrza w kolorze złotym i dwa ukryte miotacze klocków na
odczepianym dronie, który może atakować z ziemi lub z powietrza.
Motocykl Oni z kolei jest uzbrojony w ruchome ostrza i dwa miotacze
klocków. Ten ciekawy zestaw dla dzieci zawiera także podium z Maską
Zemsty Oni i Torsem Demona, które można założyć minifigurce Pana E,
a także dwie minifigurki z bronią, dzięki czemu zabawa w odgrywanie
bitew będzie jeszcze bardziej intensywna.
W zestawie dwie minifigurki: Zane i Pan E.
Motocykl Zane’a ma siedzenie dla minifigurki, dwa miotacze
klocków na rozkładanym, odczepianym dronie, dwa rozkładane
ostrza w kolorze złotym, flagę i przezroczyste niebieskie elementy
przypominające lód.
Motocykl Oni ma siedzenie dla minifigurki, dwa ruchome ostrza z
kolcami, dwa miotacze klocków, przednie koło z kolcami, dwa
odczepiane miecze i flagę Synów Garmadona.
Popchnij Motocykl Oni, a ostrza z kolcami zaczną się poruszać.
W zestawie jest też podium na Maskę Zemsty Oni oraz Tors
Demona, w które można ubrać Pana E, a także dwie katany.
Załóż Tors Demona (z dwoma dodatkowymi ramionami) i Maskę
Zemsty Oni Panu E, by zrobił się jeszcze bardziej diabelski!
W zestawie łuk i strzała Zane'a.
Odtwórz wspaniałe sceny z serialu telewizyjnego NINJAGO®
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Mistrzowie Spinjitzu.
Ten fajny zestaw jest odpowiedni dla dzieci w wieku 7–14 lat.
Motocykl Zane'a ma ok. 9 cm wysokości, 17 cm długości i 6 cm
szerokości.
Odczepiany dron ma ok. 11 cm długości, 9 cm szerokości i 2 cm
wysokości.
Motocykl Oni ma ok. 9 cm wysokości, 18 cm długości i 7 cm
szerokości.
Podium (z maską i torsem) ma ok. 5 cm wysokości, 4 cm szerokości
i 3 cm
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