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We-Vibe SALSA fehér – lehető legerősebb vibráció

Karbantartás

A We-Vibe Salsa egy vízálló vibrátor, használhatjuk zuhany alatt, vagy
használat után folyó meleg víz alatt szappannal vagy tusfürdővel mossuk le.
Azonban nem fürdőkádban való fürdéshez tervezték. Mosás után remek
Segédeszközök fertőtlenítése. Nem feltétlenül szükséges, mert a Salsa sima
felületű, könnyen mosható – de ha már van otthon fertőtlenítőszer,
mindenképpen használd.

Töltés

Kipróbáltuk, mennyi ideig tart a Salsa - körülbelül 2 óra . A Salse jelzőfénye
narancssárgán világít töltés közben. Amint a Salsa feltöltődik, a lámpa
kialszik (kialszik). A gyártó azt állítja, hogy min. a töltési idő 90 perc.
A We-vibe Salsát egy kerek állványra rögzítjük (a kis mágnesek alá), melynek
egyik oldalán van egy lyuk a töltő számára. Ezután bedugjuk a töltőt egy
konnektorba, és a Salsa újratölthető.

Kitartás egy töltéssel:
Kipróbáltuk, hogy mennyi ideig rezeg a Salsa egyetlen töltéssel, és tesztünk szerint - 2 óra 20 percig tartott (a
teljes lemerülés előtt a Salsa remegni kezd, majd leáll).

Vezérlés

bekapcsolás … a gomb rövid megnyomása
kikapcsolás … rövid gombnyomás (akár 8 kapcsolási program)
sebesség… a gomb rövid megnyomása egy lépéssel növeli a sebességet
impulzus kapcsolás… a gomb rövid megnyomása (legfeljebb 4 program kapcsolása után) impulzusos
programra vált
impulzusok követik… a gomb rövid megnyomása (váltás) átkapcsol a következő impulzusprogramra

Anyag

Sima kiemelkedések nélkül, kemény. Minőségi PC-ABS hőre lágyuló anyag. Könnyen karbantartható – csak mosható.

Szín

Fehér szín. Korábban más színeket is szállított a gyártó (lásd fotóinkat és videóinkat).

Méretek

hossza: 8,3 cm
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felső átmérő: 1 cm
középső rész átmérője: 1,6 cm
állvány átmérője: 2,7 cm
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