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Masszírozó fej Twinhead 2 az 1-ben + ajándék
Fertőtlenítő spré 75 ml

Karbantartás

Vízállóságának köszönhetően a karbantartás teljes játék. Csak öblítse le meleg
víz alatt, és a végén pontként szolgál majd Segédeszközök fertőtlenítése.

Töltés

A Twinhead 2in1 masszázsfej töltése a csomagban található USB-kábellel
történik. Az egyik végén egy mágneses töltőállomás, a másik oldalon pedig egy
klasszikus USB-csatlakozó található, amelyet PC-hez, powerbankhoz vagy
mobiltelefon-töltőadapterhez csatlakoztathatunk. Sajnos a vibrátor a töltőhöz
csatlakoztatva nem működik. Bár a BOOM Twinhead körülbelül félig fel van
töltve gyárilag, javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel teljesen.
Körülbelül 2 órát tölt, és 1 óra 35 percig bírja. A villogó piros lámpáról lehet
tudni, hogy tölt, és amikor a lámpa abbahagyja a villogást, a készülék töltődik.

Vezérlés

A vezérlés egyszerű. Közvetlenül a játék közepén találja, közvetlenül a
mélyedés felett, közelebb a fejhez. A középső gomb rövid lenyomásával
kapcsol be. Amint a vibrátoron lévő jelzőfény kigyullad, a vibrátor bekapcsol.
Most már csak ki kell választani, hogy a felső gomb megnyomásával
aktiválható fejet, vagy az alsó gomb megnyomásával aktiválható vibrátort
akarjuk-e bekapcsolni. A programok is váltanak. A vibrátoron az alsó gombbal,
a fejen a felsővel. A vibrátor kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a
középső gombot.

Vibrációs programok

Masszírozó fej:

Gyengébb rezgések1.
Közepes vibráció2.
Erős rezgések3.
Rövid, erős pulzus4.
Három rövid impulzus, egy hosszabb rezgés5.
Folyamatosan növekvő és csökkenő rezgések6.
Folyamatosan növekvő és gyorsuló rezgések7.

Vibrátor:

Gyengébb rezgések1.

https://www.sexyelephant.hu/segedeszkozok-fertotlenitese/
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Közepes vibráció2.
Erős rezgések3.
Rövid, erős pulzus4.
Három rövid impulzus, egy hosszabb rezgés5.
Folyamatosan növekvő és csökkenő rezgések6.
Folyamatosan növekvő és gyorsuló rezgések7.

Vízállóság

Élvezze a vízi játékokat teljes mértékben! Mivel a Twinhead teljesen szilikon testtel rendelkezik, és nem kerül bele
víz, vízálló matricát kapott. Mi elefántok megfelelően teszteltük a vibrátort, és izgalmas fürdőnk sértetlenül
megúszta. Legközelebb vigye magával a wellness-központba a pezsgőfürdőbe. Ez egy klisé, de egy olyan klisé, amely
soha nem fárad el…

Design és alak

A Twinhead 2in1 masszázsfej nagyon sikeres kialakítású. Ami első pillantásra praktikus, ergonomikus fogantyúnak
tűnik, az valójában egy vibrátor. Alul a vibrátor széles és felfelé fokozatosan szűkül. A legkeskenyebb pont az íves
részen van. Közvetlenül a mélyedés felett vezérlőgombok találhatók. A vibrátor másik oldalán lévő gombok felett két
apró fémmágnes található, amelyek a töltéshez használhatók. Ezután eljutunk a keskeny nyakhoz és magához a
szélesebb masszázsfejhez. A játék ívelt formájával kicsit olyan, mint egy bumeráng.

Anyag

A legtöbb szilikon játékhoz hasonlóan a Twinhead is nagyon kellemes tapintású. Neked, akárcsak nekünk, hihetetlen
vágy lesz arra, hogy állandóan simogatd őt. A vibrátor felülete sima, de belül kemény és rugalmatlan. A fej nyakát
kivéve könnyen hajlítható a még jobb stimuláció érdekében.

Szín

Barbie rózsaszín . Jellegzetes, időtlen, szinte neon. Egy szín, ami játékosságot ébreszt benned.

Méretek

Nagyra értékeljük a vibrátor méretét. A Twinhead egy kompakt és vékony elegáns, amely jól tart a kézben, és
könnyen kezelhető. És mivel nagyon vékony, nem foglal túl sok helyet a bőröndben vagy a táskában. Szóval szurkolj
vele a nyaralásnak!

Teljes hossza: 24 cm
Használható vibrátor hossza: 16 cm
A vibrátor legszélesebb részének átmérője: 3,9 cm
Fejhossz: 5 cm
Fej átmérője: 4,3 cm
Súly: 177 g
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