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Orchid Zen vibrációs análdugó távirányítóval

Karbantartás

A bal hátsó csapot kezelheti. Vízálló. Adj neki egy vízfürdőt egy csepp
szappannal. Segédeszközök fertőtlenítése biztosítja, hogy a csap tökéletesen
tiszta legyen.

Vibrációs programok

Klasszikus vibráció – alacsony intenzitású1.
Klasszikus rezgések – közepes intenzitású2.
Klasszikus rezgések – nagy intenzitású3.
Gyors impulzusok4.
Négy rövidebb impulzus és egy hosszabb5.
Szinuszos – folyamatosan csökkenő és növekvő rezgések6.
Gyors szinuszos – folyamatosan csökkenő és növekvő rezgések7.

Vízállóság

Jó, hogy a gombostű vízálló, így fürdőkádban, zuhanyzóban vagy pezsgőfürdőben is élvezheted. De vigyázz a
távirányítóra, nem vízálló. Maga a tű távirányító nélkül működik, így rohan vele a kádba.

Design és alak

Egy szép, nőies megjelenésű virágmintás dobozban találsz egy tűt távirányítóval a habban tárolva. A csap
ergonomikus formájú, aminek köszönhetően nem csúszik. Szépen tapad a testhez és minden redőhöz alkalmazkodik.
A vezérlő úgy illeszkedik a kezedbe, mint egy kesztyű.

Anyag

A puha szilikon anyag tetszeni fog a fenéknek. A vezérlő bársonyosan puha a kézben.

Szín

A mély rózsaszín játékosságot ébreszt benned. Romantikusnak tűnik és egyben feltöltődik. A képgalériában egy
régebbi lila változatot találsz.

Méretek

A tű használható méretével és átmérőjével kezdőknek és haladóknak egyaránt megfelelő. Kellemesen nehéz, így
minden mozdulatnál, lépésnél érezni fogod.

Teljes hossza: 12,1 cm
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Használható hossz: 10 cm
Átmérő a tű tetején: 1,9 cm
Átmérő a legszélesebb részén: 3,6 cm
Vezető hossza: 6,5 cm
Vezető szélessége: 3,8 cm
Csap súlya: 109 g
Vezető súlya: 17 g
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