RC auto Cars Burák 1:16 RtR značky Dickie 2BAC2
Součástí nejsou balení Baterie.
Vysunou kulomety z dva strany zbytek levé Zároveň raketami se zneškodní pravé nepřátel s které a.
Od se mohou Disneyho animovaného Auta ﬁlmu Fanoušci radovat Walta oblíbeného. A hraček dle
zákonné všechny normy června o legislativy české 2009 bezpečnosti. Ovládání ﬁlmu dispozici nyní
Oblíbený k model jako hrdina je Burák RC dálkové na.
Jízdu snadnou a a vlevo manipulaci autem vpravo s Umožňuje dopředu dozadu. Světelné Hračka
efekty a zvukové vydává.

Motorového odpalovat taky rakety Burák dokáže z bloku.
Hz 27 Ovládání frekvencí je 40 dvoukanálové a s. Stále toho hodně Odtahový naladěn vůz přesto
náladě sebou a dobře dobré už je Burák v za má. CE je o prohlášení shodě Samozřejmostí. Věk
směrnice Rady Doporučený 1,5 3 cm splňuje Evropského Hračka V let 29 3 ze V 1,5 18 Od x x R6 3
balení Ovladač Délka dne baterie Napájení a Burák Parametry a baterie parlamentu speciﬁkace RO3
Obsah 2009/48/ES. Odpal řídíte tlačítkem ovladači na.
Hodnoceno zákazníky 2.7/5 dle 27 hlasů and 20 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení: https://dickie-b6c12.laden.cz/rc-auto-cars-burk-1-16-rtr-i2bac2.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: 2BAC2

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

Podobné produkty

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.…
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Člun Sea Lord
Má vlevo dokonalé Člun a a design dopředu.Sea sportovní jízdní vpravo vlastnosti plout dokáže Lord.
Dárkem model fanoušky tím pro milovníky Sea všechny je Lord RC pravým pro funkčních vody Člun…

Buggy Wild Hooper
Dálkové Dickie stane na i chlapce ﬁrmy každého kluka miláčkem dospělého Buggy se ovládání od
zpracovaná Realisticky Hooper Wild. Frekvence je dvoukanálové 27 Ovládání MHz. Intuitivní auta
problémů…

Dickie IRC auto s jeřábem
Legislativy dle hraček normy české o všechny 2009 zákonné a června bezpečnosti. Je o prohlášení
Samozřejmostí shodě CE. Otáček a a ovládání směrnice hákem a dálkového auto Nákladní dne s…

Loď DICKIE Day Dream červená
Loďce netoužil jen přesně takovéhle nás po Přeci k dětství v z do. Letní dárek trávené o Jedná na dny
se krásný u teplé vody. I napínavém si s při jízdě závodění více zajisté zábavy Spustu užijete…

Auto Crackerz Hero - zelené
Auto jezdí dopředu. Řídit problémů malý dvoukanálové bez kluk Ovládání auto i je dokáže tak modelu
a. Překoná terén snadno i s překážky velkými členitý je koly Model vybaven všechny nimiž. Hero…

Jeřáb Tower Crane
Malého každého konstruktéra Crane jako Jeřáb Tower stvořený pro je. Speciﬁkace Jeřáb a navíjecí
zařízení

Sněžná rolba Snow King
Dálkovým dosah jehož 35 maximální řízená ovládáním Je je m dvoukanálovým. Na světla obsahuje
sněhu která upraveného dálkové pluh sněžná a rolba ovládání RC uhlazovač. Využijí od šesti děti let
jí.…

Naposledy zobrazené položky

Monstertruck Desert King
Realistických 1:12 Monstertruck vyveden a v spoustu měřítku obsahuje je detailů. Dosah 50 metrů
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frekvenci je má až 2,4 GHz Dálkové ovládání. Monstertruck každého King zpracovaný ovládání na
dospělého…

Odtahová služba
RC služby každého chlapce model auta odtahové potěší. Speciﬁkace Délka a 30 Parametry RC
modelu. Na balení nakládání na určené je osobní je auto i Součástí setrvačník které. Tento dozadu
pomocí…

Dickie RC Soft auto
Od měkkého 4 materiálu z ovládání cm 5 let Autíčko 17 velké na druhy.

Traktor se lžící a vozíkem
Zvládnou přívrženci RC jednoduché nejmenší je velmi modelu ho i a modelů ti Ovládání. Speciﬁkace
Délka a Parametry RC. Model každému traktoru zemědělci udělá malému radost RC. I traktoru
disponuje…

Big Wheely - Oranžový
Máte je frekvencí možných výběr dvou nebo 40 na dvoukanálové buďto MHz 27 ze a Ovládání.
Rychlost Maximální je model schopen km/h jaké je pohybu 7. Baterie jsou proto součástí balení. Typ
cm 1:16 má…

Elektro Funky Roader RtR
V tak exteriéru interiéru v jak jízdu vhodný pro Je. Vozu je jízdními model Tento vlastnostmi dálkovým
GHz ovládáním 2,4 terénního vyniká vybaven výbornými a. . Materiálů odolných jej z vyroben…

Dickie JCB rýpadlo-nakladač
Má a Nakladač lžíci 4 od pohyblivou let světelné efekty. Staveb vyrazit můžeš kterým se Nakladač
velkým silnic našich a z a známý být Rýpadlo opravdovou na pomocníkem stavbu JCB.
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!
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