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Hollow felcsatolható pénisz – férfiaknak üreges vibráció
nélkül

Karbantartás

Használat után javasoljuk, hogy a tűzőpénisz rövid ideig mossa le folyó meleg
víz alatt. Segédeszközök fertőtlenítése Ő szívesen segít ebben. Eltávolít
minden fujtajblyt és szennyeződést a szíjról.

Anyag

Puha, rugalmas latex anyag. A pánt felső része (azaz a makknál lévő
segédeszköz vége) kb 8,5 cm-re van tele, nem üreges. Ez lehetővé teszi a férfi
számára (akár erekció nélkül is), hogy könnyen és kielégítően behatoljon
partnere hüvelyébe. A pénisz felületén lévő anyag lazább, részben utánozza a
fitymát . A közösülés érzése tehát többé-kevésbé valóságos . A rögzítő
pántok rugalmas és állítható gumiból készültek. A derékbőség S-XL méretre
állítható.

Szín

Teste fehér (átlátszatlan).

Méretek

A pánt teljes hossza: 19,5 cm
A felcsatolható pénisz hossza: 15,5 cm
Belső pántos hossza: 11 cm
A pánt felső részének átmérője (makk): 4,2 cm
A pánt középső részének átmérője: 5 cm
A pánt alsó részének átmérője (hosszabbítva): 8 cm – 11,5 cm
A pánt belső részének átmérője (lyuk): 2,5 cm

A petyhüdt (vagy felálló) állapotban lévő férfi pénisz mérete legfeljebb 11 cm, átmérője legfeljebb 2,5 cm
lehet, hogy a férfi pántot tudjon felhúzni a péniszre. Alkalmas az erekciós problémákkal küzdő férfiak számára.

Állítható gumi: A gumiszalag mérete csúszó klipsszel állítható . A méretek szinte minden férfi számára
megfelelőek (kb. 50 cm-től 150 cm-ig derékban).

Ha a gumiszalag csatja a minimális beállításon marad, a méretek a következők:

Derékbőség nyújtatlan gumiszalag (legkisebb méret): 46 cm - a legkisebb méretre állított rugalmas
pántok egymás viselésekor
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Derékbőség feszített elasztikus szalag (legnagyobb méret): 92 cm - rugalmas pántok a legkisebb méretre
állítva egymás viselésekor

Amikor a csat a maximális értékre mozog, a méretek a következők:

Derékbőség nyújtatlan gumiszalag (legkisebb méret): 84 cm - a gumiszalagok a legnagyobb méretre
állítva viseléskor
Derékbőség feszített rugalmas szalagok (legnagyobb méret: 150 cm - rugalmas szalagok ruha
viselésekor a legnagyobb méretre állítva
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