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Felcsatolható pénisz King Cock Double (20 cm)

Karbantartás

Segédeszközök fertőtlenítése és ápolása egyszerű, csak vegye ki a vibrátort a
hámból, mossa le szappannal és meleg vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése
majd permetezzük, és egy ideig hatni hagyjuk. Végül csak öblítse le és szárítsa
meg. A biztonság kedvéért tárolja külön a vibrátort és a hevedert, hogy az
anyagok ne lépjenek reakcióba egymással.

Vízállóság

A vízálló vibrátor kibírja a fürdőkádban és a zuhany alatti hancúrozást is. De
jobb, ha nem áztatja a hámot. Megsérülhet.

Design és alak

A két összekapcsolt vibrátor valósághűen néz ki az őszintén kidolgozott makkokkal. A tapadókorong szilárdan és
tartósan működik. Maga a heveder egy egyszerű, de funkcionális kialakításon alapul.

Anyag

A vibrátor PVC műanyagból készült, amely rugalmasságával és puhaságával nyűgöz le. Az anyag nem káros az
egészségre és kellemes tapintású. A vinil heveder kényelmes viselet, de izzadhatsz alatta.

Szín

A természetes testszínű vibrátor megerősíti a valósághű dizájn összbenyomását. Elegáns fekete hevederrel
kombinálva érezni fogod, hogy két igazi pénisz hatol beléd.

Méretek

A vibrátor mérete örömet okoz az extrém gyakorlatok szerelmeseinek.

Teljes hossza: 20 cm
Műpénisz hossza tapadókorong nélkül: 17,6 cm
A makk átmérője: 5,8 cm
Átmérő a gyökérnél: 7,1 cm
Tapadókorong átmérője: 6,5 cm

Szorítógyűrűk átmérője:

Legkisebb: 3 cm
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Közepes: 4 cm
Legnagyobb: 5 cm

Hám mérete:

A gyártó szerint az oldalsó hevederek maximális kerülete 133 cm, ebben a kerületben kényelmesen viselhető
a heveder.
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