Dane aktualne na dzień: 27-09-2021 16:31

Link do produktu: https://zabawkiemi.pl/lego-speed-75893-2018-dodge-challenger-srt-demon-p-1630.html

LEGO SPEED 75893 2018
Dodge Challenger SRT
Demon
Cena

189,00 zł

Cena poprzednia

189,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

75893

Kod EAN

5702016370973

Producent

Lego

Ilość klocków

478 szt.

Rok wydania

2019

Wiek

7+ lat

Opis produktu
Zbuduj niezwykły zestaw LEGO® Speed Champions 75893 2018 Dodge
Challenger SRT Demon oraz 1970 Dodge Charger R/T i urządź
niezapomniany wyścig bolidów, który zainteresuje zarówno dzieci, jak i
dorosłych. Dodge Challenger ma dwa komplety felg, realistyczne detale
i dekoracyjne naklejki, a kultowy amerykański „muscle car” Dodge
Charger ma zdejmowaną turbosprężarkę i wymienną pokrywę silnika.
Ten wyścigowy zestaw uzupełniają bożonarodzeniowa choinka z
lampkami sygnalizującymi start wyścigu, minifigurka porządkowego z
flagą w kratkę oraz dwie minifigurki kierowców.
W zestawie trzy minifigurki: kierowca Challengera, kierowca
Chargera i porządkowy.
2018 Dodge Challenger SRT Demon to rasowe auto wyścigowe do
zbudowania z klocków. Pojazd ma kabinę z miejscem dla
minifigurki, zdejmowaną przednią szybę, koła z gumowymi
oponami, dwa komplety felg, spojler z tyłu, dwie rury wydechowe,
dekoracyjne naklejki i inne realistyczne detale.
1970 Dodge Charger R/T to samochód typu „muscle car” do
zbudowania z klocków. Pojazd ma kabinę z miejscem dla
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minifigurki, zdejmowaną przednią szybę, koła z gumowymi
oponami, zdejmowaną turbosprężarkę, wymienną pokrywę silnika i
inne realistyczne detale. Do tego zdobią go przezroczyste klocki
przedstawiające światełka oraz dekoracyjne naklejki.
Zdejmij przednie szyby i posadź minifigurki w kabinach.
Zestaw uzupełnia zbudowana z klocków bożonarodzeniowa choinka
z przezroczystymi klockami przedstawiającymi światełka i
lampkami sygnalizującymi start wyścigu, które można włączyć za
pomocą dźwigni.
Pociągnij dźwignię w dół, by włączyć lampki i ogłosić początek
wyścigu.
Akcesoria: kask kierowcy Dodge Challengera, kask kierowcy Dodge
Chargera, czapka porządkowego i flaga w kratkę.
2018 Dodge Challenger SRT Demon ma ok. 4 cm wysokości, 14 cm
długości i 6 cm szerokości.
1970 Dodge Charger R/T ma ok. 4 cm wysokości, 15 cm długości i 5
cm szerokości.
Choinka bożonarodzeniowa z lampkami ma ok. 11 cm wysokości, 4
cm szerokości i 3 cm głębokości.
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