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LEGO DIMENSIONS PORTAL 2 71203
cena

234 zł

dostępność

Dostępny

platforma

Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox ONE

odnośnik

robson.pl/produkt,19166,lego_dimensions_portal_2_71203.html

Adres

ul.Powstańców Śląskich 106D/200 01-466 Warszawa

Nr konta

25 1140 2004 0000 3702 4553 9550

Nr telefonów

tel.
tel.

224096600
224361966

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek w godz. 9-17
sobota w godz. 10-15

Adres e-mail

Oferta sklepu : sklep@robson.pl
Pytania techniczne : robson@robson.pl
Serwis : serwis@robson.pl
Zamówienia : zamowienia@robson.pl
Wymiana gier : wymiana@robson.pl

ZESTAW 71203 ZAWIERA:
●
●
●

FIGURKA SENTRY TURRET
FIGURKA CHELL
FIGURKA COMPANION CUBE

LEGO Dimensions to kolejna gra angielskiego studia Traveller's Tales, znanego ze słynnej serii platformówek LEGO, do której zaliczają się takie tytuły
jak: LEGO Batman, LEGO Harry Potter, LEGO The Hobbit, LEGO Indiana Jones, LEGO The Lord of the Rings czy też LEGO Marvel Super Heroes.
Jednocześnie jest to pierwsza produkcja tego dewelopera, w której wykorzystano interaktywne figurki LEGO. W ten sposób koncern Warner Bros.
Interactive Entertainment, wydawca produkcji, rzucił rękawicę potentatowi na rynku tego typu projektów – firmie Activision i jej serii Skylanders. Inną
znaną grą, której integralną częścią są zabawki jest Disney Infinity. Oprócz tego firma Nintendo, produkuje figurki amiibo, wykorzystywane w różnych
tytułach. Zabawa w LEGO Dimensions opiera się na podobnych zasadach, co w konkurencyjnych projektach. W związku z tym oprócz samej gry,
otrzymujemy także prawdziwe, interaktywne figurki, które przenosimy do wirtualnego świata za pomocą specjalnego portu (Toy Pad) i zbudowanej z
klocków bramy. Po wykonaniu tych czynności trafiamy na konkretną planszę, gdzie czeka na nas przygoda, w której wraz z innymi bohaterami
będziemy musieli powstrzymać złego lorda Vortecha przed zagładą ludzkości. Produkcja sprzedawna jest w różnych pakietach, powiązanych z
konkretnymi markami. W zestawie startowym znajdują się figurki Gandalfa, Wyldstyle, Batmana oraz Batmobila. Oprócz tego można także nabyć
paczki oparte na filmowej trylogii Powrót do przyszłości (figurka Marty’ego McFly’a), pakiet LEGO Ninjago Team Pack (Kai i Cole), kilka zestawów
Ninjago Fun Pack (Jay, Ny i Zane - po jednej zabawce w każdym), dwa DC Comics Fun Pack (Wonder Woman lub Cyborg) czy też paczki związane z
trylogią Władca Pierścieni (z figurką Gimlego, Legolasa lub Golluma).

