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Tiffany Dream vibrátor klitoriszkarral

Karbantartás

Minden sportolót le kell mosni edzés után. A meleg fürdő egy csepp szappannal értékelhető.
Segédeszközök fertőtlenítése megtisztítja a megtisztulást a tökéletességre. Ezután szárítsa
meg, és tárolja vissza biztonságos helyen, ahol el kell különíteni a többi játéktól.

Töltés

A vibrátor élettartamának meghosszabbítása érdekében javasoljuk, hogy az első használat
előtt teljesen töltse fel. A töltéshez a mellékelt USB kábel szolgál, amit csak az adapteren
keresztül kell csatlakoztatni a hálózathoz vagy a power bankhoz. Azt találtuk, hogy a töltés
körülbelül 3 órát vesz igénybe. Ezalatt a vezérlőgombok alatti fények kéken villognak. Töltés
közben világítanak. Az újratöltés után a Tiffany Dream maximum 2,5 órán keresztül képes
rezegni.

Vezérlés

A kezelőszervek játékosan összenyomhatók. Csak három gomb. Először a programok
kapcsolódnak ki. A második elindítja a lüktetési pontot, egy újabb megnyomás pedig beállítja
az intenzitást. A harmadik gomb a klitorisz kiemelkedését szabályozza. Kattintson a kedvenc
programjához. Amelyik programon kikapcsolod a vibrátort, azt újra bekapcsolod. Nem lehet
visszamenni, minden alkalommal kattintani kell, legalább mindegyiket megtalálja.

Vibrációs programok

A Tiffany Dream vibrátor 3 ütési intenzitással és 10 vibrációs programmal örvendeztet meg a kiemelkedésben.

Rezgés a fejben:

Klasszikus vibráció – alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések – közepes intenzitású2.
Klasszikus rezgések – a legmagasabb intenzitás3.

Rezgés a klitorisz kiemelkedésében:

Klasszikus rezgések – alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések – közepes intenzitású2.
Klasszikus rezgések – a legmagasabb intenzitás3.
Lassan növekvő és csökkenő rezgések4.
Mérsékelten folyamatosan növekvő és csökkenő rezgések5.
Lassú impulzusok6.
Gyors impulzusok7.
Három erősebb impulzus és egy gyengébb8.
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Gyorsuló impulzusok9.
Rövid vibráció és két hosszú10.

Vízállóság

Közvetlenül szereti a vizet, vízálló. Tiffany Dream egy közös fürdőről beszél.

Design és alak

A lekerekített formájú türkiz vibrátor kissé légcsavarra emlékeztet, gömbölyded hegyei ugyanis középen
elvékonyodnak. Ennek köszönhetően tökéletesen kitölti. A csikló kiemelkedése hegyes keféhez hasonlít. Jól
illeszkedik a csiklóhoz és könnyen hajlik az egyéni igényeknek megfelelően. Összességében a vibrátor jól tart és
könnyen becsúszik.

Anyag

Bele fogsz szeretni a minőségi szilikon anyagba. Kellemes, sima és puhább puha. Megkaptam a kellemes illatát, csak
az élet szerelmét.

Szín

A jellegzetes, türkizkék szín csillogó részletekkel az álmok és a fantáziák birodalmába repít. Egy olyan világba, ahol
nincs gond, csak az élvezet öröme.

Méretek

Méreteivel a vibrátor kezdőknek és középhaladóknak egyaránt alkalmas.

Teljes hossza: 20,5 cm
Használható hossz: 10 cm
Átmérő a legszélesebb részen: 4 cm
A nyúlvány hossza a csiklón: 7 cm
Átmérője a kiemelkedés legszélesebb részén: 2,5 cm
Verőpont átmérője: 3,5 cm
Súly: 172 g
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