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HÁ 20 ANOS...
Há muito tempo num estúdio de design muito, muito distante começámos a 
reimaginar os veículos icónicos, personagens e cenas do universo de Star Wars em 
novos modelos e minifiguras entusiasmantes.  Para celebrar o 20° aniversário do 
franchise LEGO® Star Wars, selecionámos alguns dos seus favoritos dos últimos 20 
anos e procedemos à sua atualização com esta nova edição para colecionadores.
Para a tornarmos ainda mais especial, incluímos em cada set uma réplica exata de 
uma minifigura original LEGO Star Wars e um expositor. 
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7667        81 PEÇAS

2008
IMPERIAL DROPSHIP™

Sabia que?
Este modelo não aparece num filme 
Star Wars; é uma criação exclusiva 
LEGO Star Wars.

Minifiguras
O piloto era um
«Shadow Stormtrooper™» 
totalmente único.

Factos do Design
O esquema de cores foi inspirado 
pelo modelo de 2008 LEGO® 
TIE fighter™
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75262      125 PEÇAS

2019
IMPERIAL DROPSHIP™ 
– EDIÇÃO DO 20° 
ANIVERSÁRIO

Novo Design
Apresenta uma coberta 
do cockpit e asas 
atualizadas.

Minifigura
Capacetes de stormtrooper™ 
melhorados e moldados para uma 
maior precisão face ao filme.

Possibilidades de Brincar Extra 
Os blasters de espigas do 
stormtrooper podem ser colocados 
na nave durante o voo.
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MINIFIGURA ORIGINAL 2000 HAN SOLO™
Um dos melhores pilotos da galáxia e dono da nave mais rápida, a 
Millennium Falcon™, Han Solo™ é um contrabandista persuasivo com um 
passado de altos e baixos, até que a sua vida leva uma reviravolta repentina 
e ele se torna num dos maiores heróis da Rebelião. Esta minifigura clássica 
é idêntica à do lançamento original, incluindo o conjunto do icónico colete 
preto e camisa branca de Han.

2000
han solotm

MINIFIGURA
COLECIONÁVEL
75262
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2003
lando calrissiantm

MINIFIGURA
COLECIONÁVEL
75259

1999
darth vadertm

MINIFIGURA
COLECIONÁVEL
75261

1999
luke skywalkertm

MINIFIGURA
COLECIONÁVEL
75258

2000
PRINCESA leiatm

MINIFIGURA
COLECIONÁVEL
75243


