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Velvet análdugó pulzáló vibrációval

Karbantartás

Használat után mossa le a tűt szappannal és meleg vízzel. Segédeszközök
fertőtlenítése akkor is jól fog jönni. Megtisztítja a tűt minden lehetséges és
lehetetlen humusztól. Annak érdekében, hogy a tű újszerű állapotban
maradjon, tárolja a többi szerszámtól elkülönítve (ideális esetben textil
tasakban, a szerszámok ne érjenek egymáshoz), hogy elkerülje az anyag
sérülését.

Töltés

rezgőtojás: 3 gomb Elemek LR44 típusú.
vezérlő: 1 db 23AE típusú alkáli 12V elem

Kipróbáltuk, hogy az LR44-es elemek mennyi ideig bírják a vibrációs tojásban. Az első 60 perc után a vibráció
fokozatosan gyengülni kezdett, és körülbelül 75 perc múlva teljesen kikapcsolt.

Tipp: A vezeték nélküli távoli eszközök akkor is lemerítik az elemeket, ha nem használja a készüléket. Ezért azt
javasoljuk, hogy használat után vegye ki az akkumulátort a tűből.

Vibrációs programok

3 klasszikus vibrációs szint + 4 impulzusprogram közül választhat:

eszkalációs mód1.
hosszabb lassú impulzusok2.
rövid gyors impulzusok3.
kombináció: 3 rövid impulzus + 1 hosszú4.

Vízállóság

A Velvet anális dugó vízálló, így élvezheti a nedves játékokat a zuhany alatt.

Design és alak

Szűkített hegy és fokozatosan bővülő, spirálisan csavart test kerek lábbal befejezve. Egyértelműen kézzelfogható
illesztés nyúlik ki mindkét oldalról teljes hosszában.

Anyag

Pin: klinikai szilikon - bársonyosan puha, kényelmes és a legjobb anyag
Rezgőtojás: műanyag + szilikon hurok
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Meghajtó: műanyag

Szín

Pin: matt fekete
Rezgő tojás + kontroller: fényes fekete fehér elemekkel

Méretek

Csap átmérője a legkeskenyebb ponton: 2 cm
Csap átmérője a legszélesebb ponton: 4 cm
Csap hossza láb nélkül: 10,5 cm
Csap hossza lábbal: 11,5 cm
Láb átmérője: 6 cm
Vezető hossza: 8 cm
Rezgőtojás hossza (hurok nélkül): 7 cm
Rezgő tojás átmérője: 1,8 cm
Rezgő tojáshurok hossza: 8 cm
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