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Vibrátor Love-Clone szélesített (18 cm)

Karbantartás

A vibrátor vízálló , zuhany alatt használható (fürdőkádban nem) A vibrátor folyó víz alatt
mosható.
A kupakot még egy kicsit meg kell húzni, hogy ne folyjon be a víz. Tudni fogod, hogy helyesen
húzva rezeg, ha kicsit meghúzzuk, nem kapcsol be a rezgés.

Töltés

A vibrátort két AAA mikroceruza elem táplálja. Viszonylag erősek, az intenzitást 4/5-re
értékeljük .

Melyik részen rezeg a vibrátor: A vibrátor ugyanolyan hosszan rezeg.

Zaj:
A LOVE CLONE vibrátor a csendes modellek közé tartozik, a zajt 5/5-re értékeljük (minél több
pont, annál jobb).

Vezérlés

A vibrátort alul egy kisebb kerékkel tudjuk bekapcsolni.Kb 3 intenzitási fokozatot tudunk beállítani jelentős eltéréssel.
A legmagasabb fokozat viszonylag erősen vibrál, de erősebb modellek is vannak a kínálatunkban.

Anyag

Nagyon puha és kényelmes (műbőr - Love Clone), lényegesen jobb a hagyományos gél vibrátorokhoz képest.
Ellentétben a legtöbb vibrátorral, amelyeknek vibrációs motorja van a közepén, a Loveclove termékcsaládban
vibrációs cső található a hegyétől a végéig. Ennek köszönhetően a segédeszköz teljes hosszában vibrál.
Rugalmasság: A vibrátor hajlítása (teljes hosszában benne van egy rezgő test), lehet előnye (jobban bevezetve) és
hátránya is (nem nyerhető vele, mint egy rugalmas vibrátorral).

Szín

Természetes test. Színe, forma és anyaga megkülönböztethetetlen az élővilágtól.

Méretek

Méret: + Hossz vezérlés: 18 cm

Hossza vezérlés nélkül: 15,3 cm
A makk átmérője: 2,8 cm
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A középső rész átmérője: 3,5 cm
Alsó átmérő: 4,4 cm
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