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LEGO CITY 60337
Ekspresowy pociąg
pasażerski
Cena

559,00 zł

Numer katalogowy

60337

Kod EAN

5702017162126

Producent

Lego

Opis produktu
Zestaw LEGO® City Ekspresowy pociąg pasażerski (60337) zawiera
zdalnie sterowaną lokomotywę z działającymi, ściemnianymi przednimi
reflektorami i technologią Powered Up, wagon restauracyjny, wagon
pasażerski, peron, 24 elementy torów kolejowych i sześć minifigurek do
nieograniczonej zabawy w odgrywanie ról.
W sam raz dla dzieci i miłośników pociągów
Ten niesamowity zestaw konstrukcyjny z pociągiem zawiera proste
instrukcje budowania, które ułatwiają dzieciom w wieku od siedmiu lat
zbudowanie każdego modelu. Pociechy mogą budować samodzielnie lub
zaprosić znajomych i członków rodziny do rewelacyjnej zabawy.
Więcej niż fajne zabawki dla dzieci
Zestawy LEGO City pozwalają dzieciom przenieść się w sam środek
akcji dzięki realistycznym pojazdom, szczegółowym budowlom i
inspirującym postaciom. Podczas odgrywania historii i scenek
inspirowanych życiem codziennym dzieci w ekscytujący sposób poznają
otaczający je świat.
Zestaw zabawek dla dzieci i miłośników pociągów — zestaw LEGO®
City Ekspresowy pociąg pasażerski (60337) zawiera wiele
elementów i funkcji umożliwiających nieograniczoną zabawę z
pociągami
Co jest w pudełku? — wszystko, czego potrzeba do zbudowania
szybkobieżnej lokomotywy z działającymi, ściemnianymi przednimi
reflektorami, wagonu restauracyjnego, wagonu pasażerskiego i
peronu, a także 24 elementy torów i sześć minifigurek
Elementy i funkcje — pociągiem i jego ściemnianymi
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reflektoramimożna sterować za pomocą dołączonego pilota lub
urządzenia przenośnego z zainstalowaną aplikacją LEGO® Powered
Up
Prezent na każdą okazję — ten model pociągu LEGO® City będzie
doskonałym prezentem na urodziny, pod choinkę i z każdej innej
okazji dla siedmiolatków i starszych miłośników pociągów
Wymiary — złożony model ekspresowego pociągu pasażerskiego
LEGO® City ma ok. 10 cm wysokości, 86 cm długości i 5 cm
szerokości
W komplecie akcesoria dla minifigurek — zestaw Ekspresowy
pociąg pasażerski zawiera laptopa, telefon, rower, wózek inwalidzki,
walizkę, plecak i hot doga
Ciekawa zabawa w budowanie — ten zestaw konstrukcyjny LEGO®
City zawiera proste instrukcje budowania każdego modelu
24 elementy torów kolejowych — w zestawie LEGO® City
Ekspresowy pociąg pasażerski znajduje się 16 torów łukowatych i
osiem torów prostych
Gwarancja jakości — wszystkie elementy LEGO® spełniają
wymagające standardy branżowe, dzięki czemu są jednolite i
zawsze do siebie pasują, a budowaniez nich jest przyjemnością
Bezpieczeństwo przede wszystkim — elementy LEGO® są
zrzucane, podgrzewane, zgniatane, skręcane i badane na wiele
innych sposobów. Dzięki temu można mieć pewność, że spełniają
surowe światowe standardy bezpieczeństwa
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