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Kamper modowy LOL
Surprise E7C-0
Cena

369,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

126382

Kod producenta

Kamper modowy

Kod EAN

035051559771

Producent

LOL

Opis produktu
L.O.L Surprise Glamper Kamper 2 w 1
L.O.L. Surprise Glamper 2 w 1 to pierwszy pojazd dla laleczek
L.O.L. Surprise. Ten zestaw 2 w 1 zawiera ponad 55
niespodzianek do rozpakowania, 10 miejsc spotkań, efekty
świetlne oraz ekskluzywną laleczkę. Przód można odłączyć,
aby stał się osobnym pojazdem z regulowanym stanowiskiem
DJa, działającymi reflektorami oraz klaksonem. Regulowane
fotele pasują na laleczki L.O.L. Surprise oraz duże lalki L.O.L.
Surprise OMG. Tylna część otwiera się do 60 cm wysokości
oraz 91 cm szerokości i zapewni wiele miejsca na fantastyczną
zabawę.

Wybieg z funkcją obrotu
Glamper 2 w 1 zawiera także łóżko piętrowe pasujące do
małych i dużych lalek L.O.L. Surprise. Miękkie koce i poduszki
zapewnią wspaniałe sny. Dodatkową atrakcję zapewniają
efekty świetlne i dźwiekowe — wielokolorowe światła w
basenie mają 4 różne ustawienia.

Efekty świetlne
Laleczki L.O.L mogą zacząć zabawę zjeżdżając po zjeżdżalni
prosto do rozświetlonego basenu (który można napełnić
wodą!). Po kąpieli czas przygotować się do występu przy
toaletce z dwoma prawdziwymi lustrami, otwieranymi
szufladkami oraz akcesoriami. Nie zabrakło tu także szafy z
wieszakami. Lalki L.O.L. mogą wziąć udział w pokazie mody na
wybiegu. Wystarczy umieścić laleczkę w podstawce i obrócić
koło z boku — zacznie wirować prezentując swój strój. Po
pokazie można zrelaksować się przy przekąskach w kawiarni
lub na patio przy grillu.

55 niespodzianek i laleczka L.O.L.
Po zakończeniu zabawy w basenie łatwo jest go usunąć i
wyczyścić, a następnie zamknąć pojazd. Wszystkie akcesoria i
elementy mogą być przechowywane w kamperze i będą
gotowe do użycia podczas kolejnej zabawy. W zestawie
znajduje się także ekskluzywna laleczka L.O.L. Surprise.
Dziewczynka może zabrać wszystkie swoje laleczki na
wspaniałą podróż z zestawem L.O.L Surprise Glamper Kamper
2 w 1.
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Zawartość pudełka
W pudełku znajduje się: rozkładany pojazd, laleczka L.O.L.
Surprise, 55 akcesoriów (np. grill, szaszłyki, telewizor, lodówka,
krzesełka, wieszaki, przybory do makijażu) oraz instrukcja.
Zabawka do poprawnego działania wymaga 6 baterii AAA (nie
dołączono).

Producent
Wiek
Płeć
Efekty dźwiękowe
Efekty świetlne
Wersja

Kamper modowy LOL Surprise E7C-0
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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L.O.L. Surprise
Od 3 lat
Dla dziewczynek
Tak
Tak
Glamper Kamper

