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Szilikon vibrátor Florentina

Karbantartás

Vízállóságának köszönhetően a karbantartás teljes játék. Csak öblítse le meleg vízzel és szappannal,
és pont a végén lesz ideális Segédeszközök fertőtlenítése.

Töltés

A vibrátort a csomagban található USB kábellel töltheti fel. Dugja be a keskeny csatlakozót a
fogantyú alján lévő apró lyukba. Ne tévesszen meg, a lyuk láthatatlannak tűnik. Ne aggódjon, és
nyomja be teljesen a csatlakozót. Csatlakoztassa a kábel másik végét egy számítógéphez,
tápegységhez vagy mobiltelefon-töltőadapterhez. A töltőhöz csatlakoztatva a piros jelzőfény villogni
kezd. Amikor a vibrátor teljesen feltöltődött, a lámpa csak akkor világít. Javasoljuk, hogy az első
használat előtt teljesen töltse fel a vibrátort, mivel gyárilag körülbelül 70%-ra van feltöltve. A teljes
feltöltéshez mindössze 70 perc szükséges.

Vezérlés

A vibrátor bekapcsolása az alján található fő gomb nyomva tartásával történik. A rezgéseket egy
hullámgomb szabályozza, amely szintén a főgomb feletti fogantyún található.

Vibrációs programok

Gyengébb rezgések1.
Közepes vibráció2.
Erős rezgések3.
Verő impulzus rezgések4.
Rövid impulzusú rezgések5.
Gyors impulzus vibráció6.
Három rövid impulzusrezgés egymás után és egy hosszú rezgés7.

Vízállóság

A Florentina vibrátor teljesen vízálló. Nem csak a higiénia szempontjából nagyon praktikus, de bárhol élvezheti. Vidd
magaddal a fürdőbe vagy a pezsgőfürdőbe. Fűszerezze az együtt töltött időt a zuhany alatt.

Design és alak

A Florentina vibrátor nagyon sikeres kialakítású. A vibrátor fogantyúja ergonomikus kialakítású, így tökéletesen
illeszkedik a kézbe. Fokozatosan felfelé, a vibrátor kezd formát ölteni. A vibrátor a fogantyúnál kissé elkeskenyedik,
majd kitágul. Hosszú, keskeny, felfújható ballonra hasonlít, amelyet hornyok osztanak három részre. A vibrátor felső
része egy lekerekített és enyhén ívelt fejből áll.
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Anyag

A vibrátor nem veszélyes szilikonból készült. Szerkezete nagyon finom és puha. A szilikon a legnépszerűbb anyag az
erotikus segédeszközök gyártásához, mert nagyon jól karbantartott, ártalmatlan és kellemes a szervezet számára.

Szín

A gyönyörű mély rózsaszín szín játékosságot ébreszt benned. A Florentina vibrátor megörvendezteti szemét és más
szerveit és érzékszerveit. És ez nem csak így marad.

Méretek

A Florentina vibrátor keskeny és könnyű, mint egy toll. Keskeny és hosszúkás formája ellenére sok lyukba tetszeni
fog.

Teljes hossza: 20 cm
Használható vibrátor hossza: 13 cm
A vibrátor legszélesebb részének átmérője: 3,2 cm
Súly: 108 g
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