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Green Vacuum nyomás alatti készlet

Karbantartás

A vízálló kezelésnek köszönhetően az egyszerű karbantartás mindössze
néhány percet vesz igénybe. Javasoljuk, hogy minden használat után mossa ki
a lombikokat szappannal és meleg vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése segít
elérni az összes eszköz 100%-os tisztaságát. Bevált trükkjeink közé tartozik
még a lombikok rövid, körülbelül 80 °C-os forró vízzel történő sterilizálása (ezt
a hőmérsékletet úgy érheti el, hogy főzés után kikapcsolja a vizet, és a
vízforralóban történő főzés után kb. 2 percet vár). Ezután szárítsa meg az
erotikus segédeszközt, és tárolja az eredeti csomagolásban, hogy az élvezeti
fiókban lévő játékok egyes anyagai ne reagáljanak egymásra és ne sérüljenek
meg.

Vízállóság

A vízálló Green Vacuum porszívókészlet játék után könnyen tisztítható és kis odafigyeléssel a zuhanyozáshoz is
magaddal viheted. Csak ne merülj vele. Megfulladhat.

Design és alak

A lombikok klasszikus kupola alakúak, amelyek a harangokhoz hasonlítanak. A vezérlődugattyú jól tart a kézben,
megkönnyítve a pumpálást. Összességében játékosnak tűnik a készlet.

Anyag

Az egész készlet erős és strapabíró műanyagból készült, ami olyan sima tapintású, mint az üveg. Ezért bármilyen
vákuumerőt megbízhatóan tud kezelni.

Szín

Az átlátszó csészék zöld vagy piros szelepekkel és elefántcsont pumpával együtt játékosan néznek ki és
kísérletezésre ösztönöznek.

Méretek

Változatos méretű lombikokkal és a kézbe tökéletesen illeszkedő pumpával hosszú órákon át szórakozhat.

A szivattyú teljes hossza tömlővel: 78 cm
Kompressziós dugattyú szélessége: 6,5 cm
A legkisebb lombik átmérője: 2,5 cm
Mini lombik átmérője: 3 cm
Kis lombik átmérője: 4 cm
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Közepes lombik átmérője: 4,5 cm
Nagy lombik átmérője: 5,5 cm
A legnagyobb lombik átmérője: 6 cm
A szivattyú tömege tömlővel: 75 g
A legkisebb lombik tömege: 7 g
Mini lombik súlya: 8 g
Kis lombik tömege: 15 g
Közepes lombik tömege: 18 g
Nagy lombik tömege: 23 g
A legnagyobb lombik tömege: 28 g
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