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Élethű vibrátor tapadókoronggal Long Touch

Karbantartás

Frissítsen gyorsan egy barátot egy csepp szappannal. Segédeszközök fertőtlenítése
befejezi a tisztítást, így a játék teljesen tisztán marad.

Töltés

Amikor a vibrátor hirtelen leáll a játék közepén, egyszerűen visszapattansz három AAA
mikroceruzaelemért, és folytatod a vibrációt. Az elemek behelyezése előtt el kell
távolítania a biztonsági papírt, különben ez a macska nem fog működni.

Vezérlés

A vibrátort csak egy gomb vezérli. Csak nyomja meg, és rezeg, mint egy verseny.
Ugyanezzel a gombbal változtathatod a vibrációs programokat, és ha ki akarod
kapcsolni a vibrátort, csak tartsd lenyomva ugyanazt az érzékelőt 5 másodpercig, és a
játék véget ér. Egyik előnye, hogy amikor este például az ötödik vibrációs programnál
kikapcsolja a vibrátort és ma újra bekapcsolja, akkor nem kezd el elölről rezegni, mint a
többi vibrátor, hanem az ötödik programtól újra rezeg. Hát nem jól hangzik?

Vibrációs programok

Klasszikus rezgések - a legmagasabb intenzitás1.
Klasszikus rezgések - közepes intenzitású2.
Klasszikus rezgések - legalacsonyabb intenzitás3.
Szabálytalanul növekvő impulzusok4.
Rendszeres gyors pulzusok (gyors szívverés)5.
Gyorsan csökkenő és növekvő impulzusok6.
Gyors impulzus vibráció7.
Lassabb impulzusrezgés8.
Gyors vibráció szünettel9.
Rövidebb rezgések szünettel10.

Vízállóság

Ez a hosszúszarvú vízálló, így játék után gond nélkül kimoshatod, de hosszú fürdésre nem nagyon alkalmas. Tudjuk,
hogy szégyen, de mit lehet tenni.

Design és alak

Valósághű vibrátor jellegzetes erekkel, mint egy valódi péniszen. A makk enyhén ívelt és keskeny, így jól
bevezethető és szépen irritálja a G-pontot.
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Ráadásul a vibrátor jól tart és könnyen kezelhető. Rögtön a kezedben is elfér, és könnyedén elérheted azt a gombot,
amellyel tetszés szerint válthat rezgéseket. Semmi bonyolult, úgyhogy élvezze az utazást.

Anyag

Minőségi anyagot keresel? A szilikon biztosan nem okoz csalódást, puha tapintású és antiallergén. Mi az Elephant
Teamben imádjuk őt. Szeress be te is.

Szín

Egy bőrszín, ami felébreszti az állatot. Amint meglátod a jóképű srácot, úgy fogod érezni, hogy ő az igazi. Szóval
lefekszik.

Méretek

Teljes hossza: 23 cm
Használható hossz: 17,5 cm
Átmérő: 5 cm
Tapadókorong szélessége: 9 cm
Súly: 264 g
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