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Orange Banana szilikon vibrátor 20 cm

Karbantartás

A gyártó azt állítja, hogy a vibrátor vízálló , de nem ment át a víztesztünkön. 1 perces áztatás
után néhány csepp víz került bele. Javasoljuk, hogy használat után csak a sárga részt mossa le
szappannal és meleg vízzel, a fehér műanyagot már ne. Zuhanyzásban vagy fürdőben történő
használatát nem javasoljuk. Mosás után remek Segédeszközök fertőtlenítése, ami mindent befejez.

Töltés

A vibrátort két AAA elem (mikroceruza) működteti. Kipróbáltuk, hogy mennyi ideig rezeg a
vibrátor – 3 óra 44 perc állóképesség (legerősebb rezgések). Ha a vibrátort gyengébb rezgések
miatt kapcsoljuk be, és más, jobb minőségű akkumulátorokat használunk, sokkal tovább fog
működni. Rendes és olcsó RAVER ( ULTRA alkáli ) elemeket használtunk.

Vibrációs programok

1. pulzálás közepes időközönként (a vibráció és a szünet közepes váltakozása)
2. pulzálás négy intervallumban (három rövid és egy hosszabb)
3. pulzálás gyors időközönként (a rezgés és a szünet gyors váltakozása)

Design és alak

Enyhén ívelt, ideális a G-pont stimulációhoz .

Anyag

ABS műanyag és szilikon kombinációja. Sárga rész = 100% klinikai szilikon , puha és kellemes tapintású,
ugyanakkor szilárd és rugalmatlan. Ez a rész a hüvelybe kerül, elrejti a vibráló motort. Fehér rész = ABS műanyag
, kemény, rugalmatlan. Összecsukható a segédeszköz megfogásához és kezeléséhez, a vezérlőegység és az
akkumulátor belsejében.

Szín

Narancssárga-fehér (a bekapcsológomb rózsaszín). A nap, a lédús narancs és a gazdag termés vidám és
vidám színe . :)

Méretek

Teljes hossza: 20 cm
Vezérlő hossz: 5,5 cm - 7 cm (egyik oldal hosszabb)
Használható hossz: 12 cm - 13,5 cm (egyik oldalával hosszabb)
Felső átmérő: 4 cm
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A középső rész átmérője: 2,2 cm
Alsó átmérő (kontroll): 4 cm
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