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Vibrátor Joystick 18 cm szilikon – piros

Töltés

A Joystick két AA elemmel (ceruzával) működik, amelyek könnyen elérhetőek
és olcsók. Van egy szabványos EXCELSIOR ALKALINE AA / LR6 / 1,5 V
modellünk (vibrátoroknak általában ingyen adjuk). Javasoljuk, hogy alkáli vagy
újratölthető elemeket használjon.

 
Elemcsere: Az elemek behelyezése és cseréje egyszerű és gyors, mindenki meg tudja csinálni. A vezérlő fedelének
lecsavarása után (a vibrátor alsó részén) két elem kerül egymás mellé, az egyik A PLUSZ felfelé , a másik lefelé ,
nem mindegy, hogy milyen sorrendben és melyik oldalon. A vezérlő újbóli bezárása után egyszerűen forgassa el az
alsó kereket, hogy a rezgéseket az aktuálisan szükséges intenzitásra állítsa.

Vízállóság

A modern Joystick vibrátor természetesen vízálló is, ami azt jelenti, hogy folyó víz alatt könnyebb karbantartani,
anélkül, hogy félnünk kell a gép szerkezetének károsodásától. A fő előny azonban a zuhany alatti használat
lehetősége vízi erotikus játékok során.
A vezérlősapka tömítő kerékkel van felszerelve, amely megakadályozza a víz behatolását. A kupakot azonban
megfelelően meg kell húzni.

Design és alak

A joystick többé-kevésbé valósághű, kellemes hosszúságú és átmérőjű. A vibrátor valódi makk formájú lekerekített
heggyel készült, teste enyhén ráncos fityma redők nyomaival.

Anyag

A Joystick anyaga valóban kiváló minőségű, az antiallergén orvosi szilikon kényelmes és ártalmatlan élvezetet
garantál. Felülete bársonyosan puha és puha , így a joystick érintésre is kellemes. A gél modellekkel ellentétben
nem olyan rugalmas és hajlékony. Az anyag minősége elegendő és stabil szilárdságot biztosít, miközben (ha
szükséges) lehetővé teszi a vibrátor enyhe rugalmasságát és hajlékonyságát, minden irányban.

Méretek

hossz ink. vezérlés: 21 cm
hossza vezérlés nélkül: 17,8 cm
makk átmérője: 4 cm
középső rész átmérője: 4,2 cm
alsó átmérő: 3,9 cm
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