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BOTLEY

3+5 j. 
FACEMASKS
Maak coderen kleurrijker met nieuwe gezichtsmaskers voor Botley 
the Coding Robot! Of je nu codeert tijdens homeschooling-sessies of in 
de klas, je weet altijd welke Botley dat is met behulp van het Botley 
the Coding Robot Facemasks. De 4 gezichtsmaskers van deze set zijn 
verkrijgbaar in 4 leuke kleuren: lichtblauw, donkerblauw, paars en 
doorschijnend geel!
Kenmerken: Stevig kunststof. Accessoire voor zowel Botley als Botley 2.0.

PC1785  Set van 4 € 19,50

3+5 j. 377 st. 
BOTLEY 2.0, STARTSET
Zie de nieuwe Botley veranderen in een spook, politie en nog veel meer. Kan tot 150 stappen in 
1 opdracht verwezenlijken.
Inhoud: Robot met afstandsbediending, 2 verwisselbare frontplaten met armen, omkeerbare 
parcourskaarten, interactieve blokken, obstakels en 40 opdrachtkaarten. Excl. 5 AAA-batterijen.
Afmeting: lxbxh: 13 x 8,5 x 7,5 cm.

KA4865   € 119,90

3+5 j. 313 st. 
COSTUME PARTY KIT
Of je nu aan het coderen bent tijdens homeschooling-sessies of tijdens 
het leren in de klas, je kunt Botley the Coding Robot aankleden voor 
fantasierijke programmeeravonturen met de leuke accessoires die te 
vinden zijn in de Botley the Coding Robot Costume Party Kit. 
Geïnspireerd door populaire accessoires voor fotohokjes, is deze set van 
12 kostuumstukken klaar om Botley de vermomming van je leven te 
geven, je kunt je codeerrobot aankleden met een bril, hoeden en zelfs 
een snor!
Kenmerken: Stevig kunststof. Accessoire voor zowel Botley als Botley 2.0.

PD1787   € 18,50

3+5 j. 345 st. 
BOTLEY 2.0
Botley 2.0 werkt ook met kleurcodering voor 
extra fun! De ogen van Botley 2.0 lichten op.
Inhoud: Excl. 5 AAA-batterijen. Robot met 
2 verwisselbare frontplaten en arm. 
Incl. 40 opdrachtkaarten.

JX4863   € 89,50




