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Vibrátor SENSEMAX RED

Karbantartás

Könnyű karbantartás. Elég csak meleg víz szappannal. Alkalmas a nagyobb
tisztaság érzésére Segédeszközök fertőtlenítése. Permetezze a kimosott játékra,
hagyja hatni, majd törölje le száraz ruhával. Egy szép tokba rejtheti, amely
higiéniai szempontból védi a készüléket. Ebben az esetben is tölt.

Töltés

A vibrátort kényelmesen elrejtheted egy elegáns tokba, amiben USB kábellel
töltöd. Egyszerűen csatlakoztassa az USB-t a számítógéphez, a Powerbankhoz
vagy a töltőadapterhez. Közepes terhelés mellett akár 2,5 órás élvezetet ígér.

Vezérlés

A stimulátor vezérlése 3 gombbal történik. Kezelőpanel egy képzeletbeli
fogantyúba rejtve. A vibrátor elsősorban a fűtési rendszerével fog elbűvölni, amely
lehetővé teszi, hogy akár 43 ° C-ig melegítsen.

Bemelegítés: Egy kis meglepetést rejt magában - gombnyomásra gyorsan
testhőmérsékletre melegszik fel. Nagyon szép.

Vízállóság

A gyártó 100%-os vízzáróságot ígér. Ideális társ a vízi szórakozáshoz. Fürödjön meg, és élvezze a meghitt pillanatokat
egyedül vagy egy partnerrel.

Design és alak

A kivételesen puha forma első látásra elbűvöl. Az egyik oldalon (a hüvelynek szánt) keskenyebb és hosszabb.
Másrészt (a csiklónak szánt) rövidebb, nagyobb területtel. A vibrátor csak a kezedben van. A logó finoman kiemelve a
stimulátor oldalán. A vezérlőpanelt nem emelik fel, hanem egy képzeletbeli fogantyúba helyezik.

Anyag

Vibrátor 100% orvosi szilikonból. Puha, testbarát anyag. Ma az erotikus segédeszközök legnépszerűbb anyaga.

Szín

A vibrátor piros színe szikrát ad. Egy meleg stimuláló szín felébreszti szenvedélyét.
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Méretek

Sensevibe hossza: 16 cm
Hossza tokkal együtt: 17,6 cm

mailto:hello@sexyelephant.hu

