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LEGO STAR WARS 75334
Obi-Wan Kenobi™ kontra
Darth
Cena

205,00 zł

Numer katalogowy

75334

Kod EAN

5702017155609

Producent

Lego

Opis produktu
Przeżyj zaciekłą walkę między Obi-Wanem Kenobim a Darthem
Vaderem dzięki zestawowi LEGO® Star Wars™ (75334). Znajdują się w
nim dwie obrotowe platformy bitewne, wysuwana funkcja ognia
rozdzielającego pole bitwy i wagonik górniczy, który można przewracać.
Są także cztery minifigurki: Obi-Wan Kenobi i Darth Vader z mieczami
świetlnymi, Tala Durtith i droid NED-B — dzięki którym można odgrywać
scenki z serialu „Gwiezdne Wojny: Obi-Wan Kenobi”.
Wyjątkowy prezent dla fanów Gwiezdnych Wojen w wieku od 8 lat
Myślisz o kupnie tego zestawu na prezent dla fana Gwiezdnych
Wojen™, który nie zna jeszcze klocków LEGO? Bez obaw — w pudełku
znajdują się dokładne ilustrowane instrukcje.
Kreatywna zabawa bez granic
Grupa LEGO już od 1999 roku tworzy modele kultowych statków
kosmicznych, pojazdów, miejsc i postaci z uniwersum Gwiezdnych
Wojen. Seria LEGO Star Wars odniosła największy sukces spośród
wszystkich pozostałych, a różnorodność zestawów sprawia, że każdy,
niezależnie od wieku, znajdzie tu coś ekscytującego.
Zestaw bitewny Obi-Wan Kenobi kontra Darth Vader (75334) —
odtwarzaj epicką walkę na miecze świetlne z serialu „Gwiezdne
Wojny: Obi-Wan Kenobi” dzięki ekscytującemu zestawowi
LEGO® Star Wars™
Cztery minifigurki — Obi-Wan Kenobi z niebieskim mieczem
świetlnym, Darth Vader z czerwonym mieczem świetlnym, Tala
Durith z blasterem i droid NED-B z młotem i plecakiem
Zachęcające do zabawy funkcje — dwie obrotowe platformy
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bitewne, przezroczysta podstawka do skoków Obi-Wana, funkcja
wyskakującego ognia, otwierany piec i wagonik, który można
przewracać
Prezent dla ośmiolatków i starszych dzieci — podaruj tę zabawkę
konstrukcyjną z 408 elementami wielbicielom serialu „Gwiezdne
Wojny: Obi-Wan Kenobi” lub miłośnikom akcji na święta lub
urodziny
Pole bitwy z klocków — pole bitwy ma 9 cm wysokości, 24 cm
szerokości i 19 cm głębokości
Szczegółowe instrukcje — zestaw zawiera przezroczyste,
ilustrowane instrukcje, więc nawet fani Gwiezdnych Wojen™, którzy
nie mieli jeszcze do czynienia z LEGO®, bez problemu sobie z nim
poradzą
Zabawki konstrukcyjne dla osób w każdym wieku — zestawy
LEGO® Star Wars™ pozwalają dzieciom i dorosłym odgrywać
klasyczne sceny, wymyślać własne historie lub po prostu
prezentować samodzielnie zbudowane modele
Najwyższa jakość — klocki LEGO® spełniają wymagające standardy
jakości, dzięki czemu za każdym razem łączą się łatwo i mocno
trzymają
Bezpieczeństwo przede wszystkim — Elementy LEGO® są
zrzucane, podgrzewane, zgniatane, skręcane i badane na wiele
innych sposobów. Dzięki temu można mieć pewność, że spełniają
wymagające światowe standardy bezpieczeństwa
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