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Klocki Lego 10874 Duplo
Pociąg Parowy
Cena

215,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

129121

Kod producenta

10874

Kod EAN

5702016117264

Producent

LEGO

Opis produktu
Poznaj radość z zabawy łatwym w obsłudze
Pociągiem parowym LEGO DUPLO!
Zestaw LEGO DUPLO 10874 Pociąg parowy jest teraz jeszcze
łatwiejszy w obsłudze, a Twój maluszek może bawić się nim na
wiele sposobów. Dzięki silnikowi z funkcją ręcznego startu
małe dzieci mogą zostać prawdziwymi maszynistami.
Wystarczy delikatnie popchnąć zabawkę do przodu lub do tyłu,
by zaczęła jechać, albo przytrzymać ją lub podnieść, by się
zatrzymała.

Klocki funkcyjne - jeszcze więcej radości
Pomóż dziecku ustawić pięć kolorowych klocków funkcyjnych
na torach. Klocki umożliwiają odegranie sygnału dźwiękowego,
włączanie i wyłączanie świateł, zatrzymanie i tankowanie,
zmianę kierunku oraz zatrzymanie pociągu. Stacja kolejowa,
wywrotka z węglem, dwie figurki DUPLO oraz figurka
zwierzęcia i nieskomplikowane tory kolejowe z tego zestawu
LEGO DUPLO pozwalają na rewelacyjną zabawę klasycznymi
pociągami. Opcjonalna aplikacja do pobrania oferuje jeszcze
więcej możliwości, w tym funkcję zdalnego sterowania oraz
ciekawe zabawy dla Ciebie i Twojego malucha!

Zawartość zestawu
Zestaw LEGO 10874 składa się z 59 elementów. W skład
zestawu wchodzą dwie figurki ludzi i zwierzątko, stacja
kolejowa, wywrotka z węglem, pociąg ze światłami oraz
dźwiękiem oraz 5 klocków funkcyjnych i akcesoria.

LEGO DUPLO - wspaniała rozrywka dla
malucha!
LEGO DUPLO to seria przeznaczona dla najmłodszych. Klocki są
barwne i zachęcają dzieci do zabawy. Uczą myślenia i
pomagają w rozwoju manualnym. Ich duży rozmiar
zapobiegnie połknięciu przez dziecko, a doskonała jakość
wykonania gwarantuje zdrową i bezpieczną zabawę dla
każdego malucha.
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Zalecenia wiekowe
Płeć
Ilość elementów
Zasilanie
Baterie w zestawie
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Od 2 roku życia
Dla chłopców i dziewczynek
59
Bateria AAA x4
Nie

