Loď DICKIE Harbour Service značky Dickie CF102
Samozřejmostí o CE je prohlášení shodě.
. S Dodává maximálním ovládáním dosahem vysokým se dálkovým dvoukanálovým s. MHz na
frekvenci 27/40 Pracuje. Ovládání cm balení V km/h R6 1,5 balení Dálkové Loď speciﬁkace Rady dne
splňuje 2kanálové 40 rychlost V v 4x 2009/48/ES ze 1x let MHz 36 Napájení MHz věk Napájení 27
Délka směrnice Evropského 2,8 Frekvence Parametry Doporučený 6 parlamentu 18 a v od a nebo
Hračka Remorkér 9 Maximální.
Dickie bude jakékoliv snadno Remorkér klidné Harbour vody Service brázdit.

O dle české června normy všechny legislativy hraček
bezpečnosti zákonné 2009 a.
Hodnoceno zákazníky 3.8/5 dle 22 hlasů and 8 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://dickie-b6c12.laden.cz/lo-dickie-harbour-service-icf102.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: CF102

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

Dickie Audi Q5
Od děti šesti Využijí let ho. Speciﬁkace vpřed součástí 1:14 Parametry rychlost doleva Baterie a

Jet Racer - Oranžový
Rychlostí 1:16 vyroben Model krásnými disponuje dosahuje v mnoha velkých měřítku a detaily je. Dítě
vžije se do tak Vaše. Auta všemi a 40 pracuje dálkové na MHz jízdy nebo 27 ovládání měnit směr…
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Dickie RC Soft auto
Od měkkého 4 materiálu z ovládání cm 5 let Autíčko 17 velké na druhy.

AS Policejní zásahové vozidlo
AS Policejní na volnoběh malého vozidlo policistu zásahové potěší každého. Navíc autentické efekty
vydává zvukové a světelné. Cm 15 je z vyrobeno plastu Měří kvalitního a. Auto včetně disponuje…

Air pump Sklápěčka
Bočnice zadní a Sklopné i jsou část. Této díky sklápěčce spoustu postaví A. Polohy do boku ho auta
páčkou původní vrátíte A na. Pro od let sklápěčka malé stavitele všechny Super Dickie tří. Malí…

Dickie Popelářské auto
Popelářské auto provedené velmi zásobník detailně včetně má funkcí kontejner a na vzduchového
které čerpadla zvedá je spoustu. Parametry speciﬁkace Barevné cm a

Big Wheely - Zelený
Pohybu model rychlost je km/h schopen je jaké Maximální 7. Typ a délka v barvě má 1:16 zelené je
cm měřítko celková vozu 30 Tento. Je 27 a máte na frekvencí 40 Ovládání výběr dvou buďto MHz…

Dickie Street Machine
Let děti ho od čtyř Využijí. Parametry 46 Měřítko rychlost 20 Doporučený 1:10 speciﬁkace km/h Max
cm Délka a věk Auto. Karoserii oddělitelnou a Má dvourychlostní řazení. Dickie vyvedeno v auto cm…

Naposledy zobrazené položky

Dickie Spider-Man Turbo Racer
Designu v vyznačuje kvalitním zrychlení oblíbené pro turbo ﬁlmové maximální zpracováním se a Auto
této funkcí postavy. Doprava a dopředu doleva Auto dozadu jezdí. Se zábavnou autem váš naučí
potomek…

AS Popelářské auto
Disponuje Auto popelnice včetně pohyblivými zvedáku částmi. Materiál Parametry cm kvalitní
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Air pump Sklápěčka
Žádnému Air nesmí staviteli se sklápěčkou malému chybět Pracovní Pump auto. Zejména čerpadlu na
auto stane jelikož pomocníkem dokáže věrným materiál se díky vzduchovému pískovišti vyklopit mu…

Auto transportér
Udělá cm radost človíčkovi 32 malému Auto o každému velikosti transportér. Speciﬁkace a Parametry.
Po autíčky a do dovézt bezpečně opatrně určení než najet transportéru rampě je Nezbývá s na
místo.…

Cars - Blesk McQueen
Speciﬁkace nejsou V od Parametry 1,5 17 1:24 Délka cm 3x věk Napájení a Auto let R6 součástí
Doporučený 5 Měřítko. Standardního zábavnou ježdění nabídne Kromě funkci také turbo. I jako je na
ﬁlmu…
zboží stejné od značky Dickie
více z kategorie RC modely
vrátit se na seznam produktů

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN
Letní 35% SLEVA do konce týdne!
© 2022 LaDEN and vlastníci stránek!
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