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Blueberry I Basic zselés vibrátor

Karbantartás

Segédeszközök fertőtlenítése- Itt talál egy fontos terméket, amelyet nem szabad
megfeledkezni vásárláskor. Tisztítja és kezeli a készüléket, ami ezután tovább tart.

Vezérlés

A Borůvka® I Basic vibrátor 2 db AA ceruzaelemmel működik. A legmagasabb szinten
elég erősek és intenzívek.Alul egy kisebb kerékkel kapcsolod be a vibrátort. Körülbelül 3
intenzitási szintet állíthat be, kisebb különbséggel. A vibráció bekapcsolásához
forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba. A kerék visszafordítása
kikapcsolja a vibrációt. A Borůvka® I Basic az egyik csendesebb modell . Csak a
legmagasabb fokú rezgésnél mérsékelt a zaj. Teszteltük az akkumulátor élettartamát, és
körülbelül 5 óra üzemidővel számolhatunk normál alkáli elemekkel, magasabb fokú
rezgésintenzitás mellett.

Vízállóság

A gél vibrátor nem vízálló . Javasoljuk, hogy alaposan mossa le folyó víz alatt (hogy ne
kerüljön víz a vibráló motorba), vagy törölje le nedves ruhával.

Design és alak

A vibrátor közepes méretű , kisebb átmérőjű. A makk a hosszához képest viszonylag kicsi , az erek teljesen
eltűntek (kifejezettebbek is). Enyhén ívelt forma (irritáló G-pont).

Anyag

Puha gél , kellemes tapintású. A felső fele nagyon rugalmas . A készüléknek tipikus illata van, amely idővel szinte
eltűnik.

Szín

Modern lila, nagy kereslet. A Bíbor méltóságteljes, nemes , bátorító és titokzatos szín, amely a spiritualitást és a
szívélyességet szimbolizálja. Gyakran összekapcsolják az intuícióval, elősegíti a belső békét és a lelki egyensúlyt.
A természetben lila színű, például ametiszt drágakő.

Méretek

Hossz vezérlés: 22,5 cm
Hossza vezérlés nélkül: 20,2 cm
A makk átmérője: 3,2 cm
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A középső rész átmérője: 3,5 cm
Alsó átmérő: 4,4 cm
Súly: 308 g
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