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HÁ MUITO TEMPO,
NUMA GALÁXIA MUITO DISTANTE... …
Em 1977 o mundo conheceu pela primeira vez os sabres laser, os droides,
os stormtroopers e... o poder da Força. Desde então, a luta entre
os Jedi e os Sith passou a ser uma referência para várias gerações,
admiradoras incondicionais da galáxia de Star Wars.

Quem não reconhece a máscara de Darth Vader, o capacete de Boba Fett
ou os uniformes stormtroopers?
A Editorial Planeta DeAgostini apresenta-lhe uma coleção única de capacetes
dos personagens mais emblemáticos da saga. Colecione os capacetes dos
personagens de Star Wars em reproduções de grande qualidade!

REPRODUÇÕES À ESCALA DOS
MÍTICOS CAPACETES DE STAR WARS
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O
ESPEC
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Droides, caçadores de recompensas, clones, pilotos...
Todos os amantes da saga Star Wars reconhecerão de imediato os uniformes,
os capacetes e as máscaras que constituem esta coleção de miniaturas.

ESCALA

1/5
Luke Skywalker pilotou o seu caça X-Wing em várias batalhas
contra as forças imperiais, como em Yavin ou Hoth.

Boba Fett foi contratado pelo próprio Darth Vader para mover
caça a Han Solo. O caçador de recompensas entregou-lhe a sua
presa em Bespin, ajudado por Lando Calrissian.

• MINIATURAS FABRICADAS EM ABS

• ACABAMENTOS DE GRANDE QUALIDADE

• REPRODUÇÕES FIÉIS DOS CAPACETES
ORIGINAIS

• CADA MINIATURA TEM A SUA BASE
PERSONALIZADA E TAMPA TRANSPARENTE
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Os stormtroopers eram os soldados de elite do Império e também os
soldados que Palpatine mais frequentemente utilizou contra os Rebeldes.

LUKE SKYWALKER

DARTH VADER

O Lorde Sith mais aterrador da Galáxia,
símbolo do jugo do Império e do lado
negro da Força. A máscara e a armadura
mantêm com vida o maltratado corpo
de Anakin Skywalker.
.

STORMTROOPER

PILOTO CLONE

SCOUT TROOPER

Embora se encontrem entre as tropas
mais ligeiras do Império, os scout
troopers denotavam uma grande perícia
e habilidade, necessárias para dominar
os seus rapidíssimos veículos.

A guarda pessoal do Imperador
Palpatine era formada pela elite do
Exército Imperial. Os seus membros
respondiam apenas perante o
próprio Palpatine, por quem estavam
dispostos a dar a vida.

Juntamente com o seu inseparável
R2-D2, este fleumático droide
de protocolo desempenhou
involuntariamente um papel crucial
em numerosos acontecimentos
relacionados com a queda do Império.

PILOTO DE AT-AT

A némesis de Han Solo usava um
capacete mandaloriano que, quando
criança, herdara de seu pai, Jango Fett.
O implacável caçador de recompensas
era reconhecido pelo seu capacete em
toda a galáxia.

GUARDA IMPERIAL

C-3PO

Cody ajudou Obi-Wan Kenobi no seu
combate em Utapau contra o General
Grievous... para depois o atraiçoar quando
o Imperador Palpatine ordenou
a execução da infame Ordem 66.

BOBA FETT

O inconfundível capacete branco das
tropas de assalto imperiais era uma
variante do capacete original dos
soldados clone. Envergando o seu
uniforme branco, os stormtroopers
faziam cumprir a vontade do
Imperador na Galáxia.

Criados nos centros de clonagem
de Kamino, estes soldados eram
responsáveis pela operação das
naves do grande Exército da
República durante as Guerras
Clone. Eram clones do caçador de
recompensas humano Jango Fett.

COMANDANTE CODY

Os pilotos dos caças rebeldes deviam
reunir perícia, pontaria e arrojo. Os seus
capacetes protegiam-nos durante os seus
voos trepidantes e também facilitavam a
comunicação entre as suas esquadrilhas.

Os AT-AT encontram-se entre os
maiores e mais demolidores veículos
terrestres do Império e os seus pilotos
são os responsáveis pelo avanço destes
couraçados até ao seu destino para semear
a destruição entre as tropas inimigas.

OFICIAL DA
ESTRELA DA MORTE

Os oficiais de artilharia da
descomunal estação orbital tinham à
sua disposição um poder destrutivo
capaz de devastar planetas inteiros.

GENERAL GRIEVOUS

O comandante supremo do exército
droide usava um capacete de aspeto
perturbador que na realidade fazia
parte do seu corpo cibernético. Debaixo
dele encontrava-se um génio militar
moldado em incontáveis batalhas.

...E MUITOS MAIS.
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Entre no fabuloso universo de Star Wars com estas litografías
que reproduzem alguns dos personagens mais emblemáticos
da saga. Gratis com a entrega n.° 12.
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CAPACETES

Uma análise dos capacetes da coleção,
acompanhada por uma ficha do personagem
e um breve exame do seu uniforme ou traje
característico.
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PLACA METÁLICA
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Escravo de Tatooi
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Placa metálica que reproduz o cartaz original do primeiro filme,
estreado em 1977. O mítico filme, que agora conhecemos como
Episódio IV, iniciava o êxito da saga. Esta réplica em metal
identifica os autênticos amantes de Star Wars!.
Gratis com a entrega n.° 35.
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CAPACETES
QUEDA E RESSUREIÇÃO

TECNOLOGIA TECNOLOGIA

em imagens EM IMAGENS

Só a providencial intervenção de Palpatine
impediu que Anakin morresse após o seu duelo
com Obi-Wan. O seus droides reconstruíram
parte do seu corpo e proporcionaram-lhe
a armadura e o capacete com que ficaria
conhecido a partir de então.

MÁSCARA SEM COURAÇA

Encaixes magnéticos

O capacete e a máscara
de Darth Vader são os
dois elementos mais
característicos de um
uniforme concebido para
difundir terror e autoridade.
Coberto pela sua terrível
armadura negra, sempre
armado com o seu inseparável
sabre laser, o Lorde Sith é
uma figura instantaneamente
reconhecível em todos os
confins do Império.

PLANO FRONTAL

Mecanismo de engate
Sensor neural externo

Orifícios de dispersão térmica
O capacete é o centro do
sistema de suporte vital de
Vader. Monitoriza e regula a
sua temperatura corporal.
Os orifícios de dispersão
térmica eliminam o calor
residual gerado pelos
sistema da armadura.

Holoplacas de aço transparente
Funcionam como filtros óticos
que protegem da luz intensa as
arruinadas retinas de Vader. Também
expandem a sua visão, detetando
leituras infravermelhas e ultravioletas,
e analisam os ambientes em que Vader
se movimenta, proporcionando-lhe
dados atmosféricos e biométricos
através do sistema computorizado
da armadura.

SINÓNIMO DE TERROR
A máscara de Darth Vader,
acompanhada pelo seu inconfundível
som de respiração entrecortada,
rapidamente ficaria infamemente
famosa no Império. Sem a ajuda
do Lorde Sith, Palpatine não teria
conseguido consolidar o seu
Império de forma tão brutal e eficaz.

Sensor atmosférico
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Computador central peitoral

A unidade computorizada que Darth Vader
transporta ao peito recebe e processa a
informação transmitida pelo capacete e pelos
sensores distribuídos por toda a armadura.
Os seus três
acessos principais
controlam
os dados
neurológicos,
respiratórios e
pulmonares do
Lorde Sith.

Medidas: 28 x 42 cm aprox.

Unidade de transmissão mico-ótica

Forro funicular

Boquilhas de respiração

Entrada de ar principal

Situadas nos cantos da boca,
bombam ar purificado diretamente
para os pulmões danificados de
Vader. Também lhe fornecem
os nutrientes necessários à sua
sobrevivência.

Tabardo central
MÁSCARA SEM COURAÇA
O cinturão de Darth Vader possui três
compartimentos na sua parte frontal. O central
dispõe de uma fivela prateada decorativa que
permite ativar os sensores áudio. Os outros
dois, simétricos, controlam os sistemas de
respiração (esquerda) e os sistemas de
temperatura (direita).

Multiplexor Granar
O processador eletrónico de voz
amplificava os sons débeis das
suas cordas vocais queimadas. Um
sistema concebido para ser funcional
mas simultaneamente produzir uma
voz profunda e ameaçadora.

Transmissor energético de gama baixa

Suporte e encaixe de gola
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PEN DRIVE DE 8 GB

Botas blindadas com duraço
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ARMAS E UNIFORMES
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Couraça de duraço
O duraço é uma liga de
vários metais extremamente
dura e flexível. Pode suportar
temperaturas e tensões
extremas sem se quebrar.

Processadores independentes
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Sensor multiusos
A base do nariz é
o principal sensor
ambiental da máscara
e pode medir radiação,
temperatura e
toxicidade do ambiente.
Termina numa grelha
triangular que funciona
como filtro de ar.

conseguir que

DARTH VADER

Cada entrega completa-se com uma
secção dedicada aos uniformes e
armamento de diferentes grupos
e organizações
galácticas: os
oficiais imperiais,
os caçadores de
recompensas mais
famosos, etc.

Remova o capacete de Darth Vader e descubra debaixo
da sua máscara un pen drive de 8 GB de memória.
Sem nunca perder a sua fé na Força, mantenha à mão
este dispositivo para trazer consigo os seus ficheiros.
Gratis com a entrega n.° 50.

Opte pela modalidade

GARANTIA E EXCLUSIVIDADE

SEM COMPROMISSO

Receba os exemplares enviados
em seu nome num ponto
de venda à sua escolha.

Pode anular o serviço
a qualquer momento,
sem qualquer custo.

Fácil e sem complicações!
Informe-se no seu ponto de venda habitual, e consulte o cupão
de Reserva Garantida que vem com este número.
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