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Szilikon vibrátor H2O vízsugárral – Sérült csomagolás

Karbantartás

A vízállóság miatt az ápolás egy másodpercet vesz igénybe. Mossa le
szappannal és langyos vízzel. Segédeszközök fertőtlenítése gondoskodni fog a
baktériumok és más lények elpusztításáról.

Töltés

Az áramellátásról 2 db AAA elem (mikroceruza) gondoskodik, melyeket a fehér
nyakra rajzolt kézikönyv szerint helyeznek be.

Vezérlés

Egyetlen rózsaszín gombbal egyszerűen és ösztönösen válthat programot. Egy
rövid megnyomással az 1. program kapcsol be, egy újabb rövid megnyomással
az egyes programokra vált, és ha mindennek vége, egy hosszabb
megnyomással kikapcsolja.

Vibrációs programok

A leggyengébb intenzitású klasszikus rezgések1.
Klasszikus közepes intenzitású rezgések2.
A legmagasabb intenzitású klasszikus rezgések3.
Impulzusprogram: rövid impulzusok gyorsabb ritmusban (hullámos karakter)4.
Impulzusprogram: hosszabb impulzusok lassabb ritmusban5.
Impulzusprogram: 3 gyors impulzus + szünet6.
Impulzusprogram: 3 gyors impulzus + 2 lassabb + 2 gyors (gyors egymásutánban)7.
Impulzus program: 2 rövid impulzus + 1 hosszú8.
Impulzus program: dupla impulzus9.
Impulzusprogram: rövid impulzusok gyors ütemben10.

Vízállóság

Hatalmas PLUSZT adunk a 100%-os vízállóságért! Kevés vibrátor kerül közvetlenül a vízbe… A kupakot jól be kell
csavarni. Ha nem húzza meg teljesen a kupakot, víz kerülhet be, és a H2O Pink Drop rezgése leállhat. A segítség
egyszerű, csavarja le a kupakot, és hagyja alaposan megszáradni.

Design és alak

A H20 Pink Drop enyhén ívelt, a G pont irritálásához igazodik. A belső oldal enyhén hullámos hajlítás előtt. Az
oválishoz két keskeny vonal kapcsolódik a belső oldal teljes hosszában. A fúvókába egy fúvóka van beépítve,
amelyen keresztül folyik a víz a zuhanycsőből.
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Anyag

A puha és rugalmas anyagot az egész világon hajlíthatja. A szilikon nagyon kellemes tapintású. Puha, mint a bársony.
A látható fehér részek ABS műanyagból készültek, szilikon tartozékokkal (vezérlőgomb + vízfúvóka).

Szín

Mély rózsaszín, fehér-rózsaszín bevonattal.

Méretek

Teljes hossza zuhanyvéggel együtt: 19,5 cm
Teljes hossza klasszikus végsapkával: 17 cm
Használható hossz: 12,5 cm
Átmérő: 2,5-3 cm
Vibrátor súlya fúvókával: 156 g
Vibrátor súlya fúvóka nélkül: 124 g
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