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Felcsatolható pénisz King Cock M (17,8 cm)

Karbantartás

A King Cock szíj egy percnél tovább nem tart. Vegye ki a vibrátort (realisztikus
péniszt) a hevederből, és alaposan mossa le meleg szappanos vízzel.
Segédeszközök fertőtlenítése tisztaságot és kellemes illatot kölcsönöz a
vibrátornak. Alaposan törölje le a kábelköteget egy nedves ruhával. Javasoljuk,
hogy a rögzítő péniszt más segédeszközöktől elkülönítve tárolja. Az anyagok
reagálhatnak.

Vízállóság

Maga a vibrátor vízálló. Vidd el a zuhany alá vagy a fürdőkádba, ahol szintén
hozzáadhatod. Ne áztassa be a szíjat, mert megsérülhet, és kár lenne.

Design és alak

Testszínű vibrátor, teljesen valósághű, enyhén rózsaszínes makkal. Duzzadt ereket is láthatsz – élve! A vibrátor okos
tapadókoronggal rendelkezik, amely szilárdan tart a szívás után. Adja hozzá őket a fürdőkádhoz, csempékhez,
dohányzóasztalhoz vagy autóhoz. A King Cocknál 3 db különböző méretű szilikon szorítógyűrűt találsz. Formális, de
nem nyújtható.

Anyag

PVC műanyag vibrátor, amely puha és nagyon rugalmas. Egészséges anyag, kellemes tapintású.
A hám régebben bőr volt (ezért mondjuk a videóban), de most már bakelitből készült.

Szín

Testszínű vibrátor, pánt fekete színben. A szexi fekete szín a megfelelő dominancia érzését kelti

Méretek

Kivehető vibrátor méretei:

Műpénisz hossza tapadókorong nélkül: 17,8 cm
A makk átmérője: 3,5 cm
Átmérő a gyökérnél: 4,5 cm

Szorítógyűrűk átmérője:

A legkisebb: 3,3 cm
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Közepes: 4,3 cm
Legnagyobb: 5,3 cm

Hám mérete:

A hevederek maximális állítható kerülete oldalt 150 cm, ebben a kerületben kényelmesen viselheti a hevedert.
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