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THE LEGO® MOVIE 2™ 70821
Warsztat Emmeta i Benka
Cena

74,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

70821

Kod producenta

70821

Kod EAN

5702016367935

Producent

LEGO®

Elementy

117

Wiek

od 4 lat

Wymagane baterie

Nie

Opis produktu
Zapewnij swojemu dziecku zabawę nie z tej ziemi z zestawem THE LEGO® MOVIE 2TM 70821 Warsztat Emmeta i
Benka. Zestaw edukacyjny LEGO® 4+ został zaprojektowany z myślą o przedszkolakach i małych dzieciach.
Statek kosmiczny Benka z klocków LEGO® ma kokpit dla minifigurki, rozkładane silniki rakietowe i odczepiany
łazik kosmiczny. W komplecie jest również ucieczkowy łazik Emmeta i specjalna podstawka startowa, która
pozwala nawet zupełnym nowicjuszom poczuć dumę z samodzielnego złożenia budynków, pojazdów i nie tylko.
Zestaw zawiera proste instrukcje, które pomogą zacząć budowanie i zabawę, a młodym mistrzom konstrukcji
wyjaśnią cel poszczególnych kroków budowania. Dzięki temu dzieci rozwijają wyobraźnię i pewność siebie,
poznając świat budowania z klocków LEGO®. Ten prosty zestaw LEGO® z astronautami zawiera dwie
minifigurki, stację benzynową do zbudowania oraz wózek z mnóstwem różnych narzędzi gwarantujących długie
godziny zabawy.
Zestawy konstrukcyjne LEGO® 4+ są zaprojektowane z myślą o przedszkolakach i małych dzieciach. Budowanie
tych ciekawych zestawów jest bardzo łatwe, co pomaga rozwijać pewność siebie początkujących konstruktorów
LEGO®.
Statek kosmiczny Benka ma kokpit z miejscem na minifigurkę, rozkładane silniki rakietowe i odczepiany łazik
kosmiczny, w którym zmieści się minifigurka.
Ucieczkowy łazik Emmeta ma kokpit z miejscem na minifigurkę oraz płomień wydobywający się z rury
wydechowej.
Minifigurki Emmeta i Benka to nowości na styczeń 2019 r.
Odtwórz zabawne sceny z filmu LEGO® PRZYGODA 2TM.
Kreatywne zestawy LEGO® 4+ wprowadzą Twoje dziecko w świat ulubionych postaci z filmów i seriali oraz
bohaterów życia codziennego.
Zestawy konstrukcyjne LEGO® 4+, znane wcześniej pod nazwą LEGO® Juniors, są zgodne ze wszystkimi
kreatywnymi zestawami LEGO®.
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Zawartość pudełka
W zestawie dwie postacie z filmu LEGO® PRZYGODA 2TM: minifigurki Emmeta i Benka.
W komplecie jest także stacja benzynowa i wózek z dziewięcioma narzędziami.
Akcesoria: hełm i zbiornik z powietrzem Benka.

Statek kosmiczny Benka ma ok. 5 cm wysokości, 16 cm długości i 9 cm szerokości.
Ucieczkowy łazik Emmeta ma ok. 4 cm wysokości, 15 cm długości i 6 cm szerokości.
Stacja benzynowa ma ok. 6 cm wysokości, 6 cm szerokości i 3 cm głębokości.

THE LEGO® MOVIE 2™
Czadowe zestawy z kolekcji THE LEGO® MOVIE 2™ dla dzieci w każdym wieku. Znajdziesz w nich mnóstwo
emocjonujących przygód i wszystkie ulubione postacie!
Dla dzieci w wieku: 4+ lat

Więcej informacji

Nazwa oryginalna
Numer katalogowy
EAN
Producent
Data wprowadzenia
Waga produktu
Wymiary opakowania
Ilość części
Czyszczenie w zmywarce
Wymagane baterie
Ostrzeżenie

Wiek
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LEGO® Movie Maker
70820
5702016367928
LEGO®
1 sty 2019
760
382x262x70,5 mm
482
Nie
Baterie niewymagane
UWAGA! Nieodpowiednie dla
dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Zaleca się zachowanie
opakowania, gdyż zawiera ważne
informacje. Przed podaniem
zabawki dziecku, usuń wszystkie
elementy opakowania.
od 8 lat

