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LEGO NINJAGO 71773
Złoty smoczy ścigacz
Kaia
Cena

339,00 zł

Numer katalogowy

71773

Kod EAN

5702017152059

Producent

Lego

Opis produktu
Ośmioletni i starsi fani wojowników ninja mogą odgrywać pełne emocji
sceny z serialu NINJAGO®: Crystallized dzięki zestawowi Złoty smoczy
ścigacz Kaia (71773). Pociechy znajdą tu pojazd terenowy z kokpitem,
dwoma działkami z czterema miotaczami oraz złotymi smoczymi
ostrzami. Składając tylne koła ścigacza, można go zmienić w maszynę
kroczącą.
Zestaw konstrukcyjny, który pobudzi wyobraźnię fanów ninja
Ten zestaw konstrukcyjny zawiera siedem minifigurek: złotego Kaia,
złotego smoczego Zane’a ze skrzydłami złotego smoka, ich sojuszniczkę
Skylor oraz złoczyńców do odgrywania walk — generała Pana F,
niszczyciela Kamienia Zemsty i dwóch wojowników Kamienia Zemsty.
Rewelacyjne zabawki, które przenoszą dzieci do świata fantasy
Zabawki NINJAGO odciągają dzieci od ekranów, pozwalając im
przenieść się do porywającego świata fantasy. Młodzi konstruktorzy
mogą w nim połączyć siły z odważnymi bohaterami ninja, aby stawić
czoła złoczyńcom, oraz budować rewelacyjne zestawy z mechami,
samochodami, odrzutowcami, smokami i świątyniami.
Zestaw NINJAGO® z pojazdem — dzięki zestawowi LEGO®
NINJAGO® Złoty smoczy ścigacz Kaia (71773) fani wojowników
ninja mogą tchnąć życie w ulubione sceny z serialu NINJAGO®:
Crystallized
Siedem minifigurek — złoty Kai, złoty smoczy Zane, Skylor, generał
Pan F, niszczyciel Kamienia Zemsty i dwóch wojowników Kamienia
Zemsty do odgrywania niesamowitych bitew w mieście NINJAGO®
Model pojazdu terenowego — wyjątkowy samochód przypominający
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łazik ma kokpit, dwa działa z czterema miotaczami i złote smocze
ostrza. Można go również przekształcić w maszynę kroczącą
Jeszcze więcej przygód ninja — w sprzedaży jest też siedem innych
zestawów inspirowanych serialem NINJAGO®: Crystallized, m.in.
Smoczy krążownik Cole’a (71769), Złoty smoczy odrzutowiec
Zane’a (71770) i Kryształowy król (71772)
Prezent dla fanów ninja — ten 624-elementowy zestaw
konstrukcyjny sprawdzi się jako prezent dla dzieci w wieku od
ośmiu lat, które uwielbiają budować modele LEGO® i inscenizować
bitwy
Kolekcjonerski model — złoty smoczy ścigacz Kaia ma ok. 13 cm
wysokości, 35 cm długości i 19 cm szerokości, więc w przerwach od
zabawy może być ozdobą dziecięcego pokoju
Fantastyczna zabawa — zabawki LEGO® NINJAGO® odciągają
dzieci od ekranów i pozwalają im wkroczyć do mistycznego świata,
w którym można się wcielać w wojowników ninja
Wysoka jakość — już od ponad sześciu dekad klocki konstrukcyjne
LEGO® są produkowane tak, aby za każdym razem można było je
łatwo rozdzielić. Nie trzeba być silnym jak ninja
Zawsze w bezpiecznych rękach — klocki konstrukcyjne LEGO®
spełniają najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa
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