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Vibrációs tojás – pulzáló

Töltés

4 db AA elem (ceruza)

Vibrációs programok

1. - 3 × rezgések kb. 1 mp után, 10 × rezgések (impulzusok) kb. 1/2 mp után,
10 × rezgések (impulzusok) kb. 1/3 mp után.
2. - 1 × vibráció kb. 3 mp, 5 × vibráció (impulzusok) kb. 1/2 mp után, 1 ×
vibráció kb. 3 mp, 10 × vibráció (impulzusok) kb. 1/3 mp.
3. - 1 × vibráció kb. 6 mp, 10 × vibráció (impulzusok) kb. 1/3 mp.
4. - folyamatosan visszatérő rezgések kb.4 mp után.
5. - ismétlődő rezgések folyamatosan növekvő intenzitással kb. 10 mp után.
6. - ismétlődő rezgések (impulzusok) kb. 1/3 másodperc után.
7. - azonos intenzitású rezgések (közepes erők) megszakítás nélkül
8. - olyan program, amely véletlenszerűen végigmegy az előző programokon
kb. 5-10 mp után.
9. - 1 × vibráció kb. 5 mp, 4 × vibráció (impulzusok) kb. 1/2 mp után.
10. - 1 × vibráció kb. 4 mp, 8 × vibráció (impulzusok) kb. 1/3 mp után.

Az egyes programoknál a + gomb megnyomásával kilenc pozícióval növelhetjük az intenzitást, a programok
kombinációja kb. 100.
Véletlenszerű gomb = véletlenszerű programválasztás + rezgési intenzitás szintje, körülbelül 5-10
másodpercenként változik.

Vízállóság

A gyártó szerint nem vízálló, de a tojás lezárása jó (normál használathoz - azaz ellenáll a lubrigeleknek és a
hüvelyváladéknak).

Design és alak

Vékony tojás, a vezeték alján a távirányítóhoz kb 1/2 m hosszú. Vezérlő négy AA elemhez, gombokkal és fényjelzővel
a vibráció és az impulzus intenzitása számára. A vezérlő ergonomikus formája és bársonyos felülete könnyű és
csúszásmentes fogást garantál működés közben.

Anyag

Vékony, puha anyagú műanyag , a tojás kemény, de kellemes tapintású , bársonyosan puha felülettel .
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Szín

Rózsaszín babarózsaszínben.

Méretek

Tojás hossza: 5,3 cm
Felső átmérő: 2 cm
A középső rész átmérője: 2,4 cm
Alsó átmérő: 2 cm

A tojás két részből áll, az átmenet nem túl markáns, nem karcolódik.
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