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LEGO NINJAGO 71736
Kruszarka skał
Cena

153,00 zł

Numer katalogowy

71736

Kod EAN

5702016888751

Producent

Lego

Opis produktu
Fani wojowników ninja będą zachwyceni tą odświeżoną wersją Kruszarki
skał z zestawu 71736 ze strzelającym samolotem do odgrywania
ekscytujących bitew z 4. sezonu serialu LEGO® NINJAGO®. Zabawkowy
samolot ma 8 szybkostrzelnych sprężynowych działek zamontowanych
na jego obrotowym przodzie. Dzieci mogą wystrzelić pociski w kierunku
Eyzora lub trafić nimi celę, w której przeciwnicy uwięzili Lloyda.
Dla dzieci, które lubią ekscytujące historie fantasy
Ta zabawka ninja zawiera 4 minifigurki: wojowników ninja Cole’a Lloyda
i Kaia w wersji Legacy oraz ich wroga Eyezora. To wszystko, czego
dzieci potrzebują do wymyślania spektakularnych przygód. Będąca
nowością na styczeń 2021 r. figurka Kaia w wersji Legacy to wyjątkowa
złota minifigurka kolekcjonerska z podstawką, przygotowana z okazji
dziesięciolecia zestawów konstrukcyjnych NINJAGO.
Najlepsze prezenty dla miłośników ninja
Zestawy LEGO NINJAGO przenoszą dzieci do świata emocjonujących
przygód. Pozwalają fanom NINJAGO spotkać się ze swoimi ulubionymi
bohaterami, stanąć do walki z groźnymi przeciwnikami i przy okazji
nauczyć się przydatnych umiejętności — a wszystko podczas zabawy
niesamowitymi zabawkami ninja takimi jak smoki, odrzutowce i
świątynie.
Kruszarka skał 71736 to odświeżona i urozmaicona wersja znanego
zestawu LEGO® NINJAGO® Legacy. Zawiera odlotowy samolot ze
strzelającymi działkami oraz więzienie dla ninja, więc dzieci mogą
liczyć na pełną emocji zabawę.
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W komplecie znajdują się 4 minifigurki: ninja Cole, Lloyd i Kai w
wersji Legacy oraz zły Eyezor. Dzięki nim dzieci odtworzą scenki z
4. sezonu serialu LEGO® NINJAGO®.
Dzieci będą zachwycone ośmioma działkami zamocowanymi na
obrotowym przodzie samolotu. Mogą strzelać pociskami w
przeciwników oraz trafić w celę, by uwolnić schwytanego wojownika
ninja.
Zawiera specjalną złotą kolekcjonerską minifigurkę Kaia w wersji
Legacy z małą podstawką, przygotowaną z okazji dziesięciolecia
zestawów NINJAGO®.
Więcej specjalnych złotych minifigurek kolekcjonerskich znajdziesz
w innych zestawach NINJAGO®, takich jak: Turniej Żywiołów
(71735), Ninjaścigacz X-1 (71737) i Starcie tytanów Mech (71738).
Ta niesamowita zabawka bojowa to satysfakcjonujące wyzwanie
konstrukcyjne dla ośmiolatków i starszych dzieci. Doskonale
sprawdzi się też jako prezent urodzinowy lub świąteczny dla fanów
NINJAGO®.
Bojowa zabawka ninja ma ok. 12 cm wysokości, 28 cm długości i 25
cm szerokości, więc jest idealna do zabawy w domu, ale można też
z łatwością spakować ją do torby i zabrać w podróż.
LEGO® NINJAGO® to niesamowita kolekcja zestawów
konstrukcyjnych i minifigurek, które pozwalają młodym
budowniczym wcielać się w ulubionych bohaterów ninja. To pozycje
obowiązkowe dla każdego dziecka.
Już od ponad sześciu dekad klocki LEGO® powstają z najwyższej
jakości materiałów, aby zawsze można było je łatwo połączyć i
rozdzielić. Nie potrzebujesz do tego umiejętności ninja!
Klocki LEGO® spełniają najwyższe światowe standardy
bezpieczeństwa, więc zestawy LEGO są zawsze bezpieczne dla
Twoich dzieci.
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