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Fun Factory Cobra Libre II férfi vibrátor

Karbantartás

Egyszerűen mossa le szappannal folyó víz alatt . Segédeszközök
fertőtlenítése gondoskodik a játék tökéletes tisztításáról minden használat
után. Sterilizálás és forralás: Nincs ok a készülék forralására. Maga a gyártó
is úgy véli, hogy a forralás a szilikon anyag tartóssága ellenére sem jó ötlet.
A szilikon nem porózus anyag, így nem rakódik le benne szennyeződés. Ha
valaki otthon szeretne kísérletezni a forralással, saját felelősségére.

Vezérlés

Ha van egy lyuk a test felé, akkor: a kereszt gomb hosszan nyomva tartásával
indítható és állítható le, a programok a jobb oldali többszöri, az intenzitás (azaz
inkább a csökkentés) a bal gomb megnyomásával választhatók ki. Az érintések
gyengédek lehetnek, nincs szükség erős nyomásra.

10 fokos folyamatos rezgés
3 fokozatú impulzusrezgés, a motorok programozottan váltakoznak
5. fokozatig egy motor rezeg
a 6. fokozattól a második motor is be van kapcsolva

Vízállóság

A vízi játékok szerelmesei minden bizonnyal értékelni fogják teljesen vízálló kialakítását. A zuhanyozás vagy a fürdés
mindennapos lehet.

Design és alak

A forma egy autómodellre vagy egy modern borotvára emlékeztet, a design nagyon érdekes. A hüvely bejárata
nyitott szájhoz hasonlít.

Anyag

Erős ABS műanyag és a legjobb minőségű orvosi szilikon kombinációja, amely 100%-ban biztonságos. A külső
rész műanyag, az intim részekkel érintkező belső rész szilikonból készült, mely kellemesen puha .

Szín

Színe fekete, külső megfogható részei szürke. A vezérlő háttérvilágítású .
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Méretek

teljes hossza – 16 cm
hüvelymélység – kb 7,5 cm
a hüvely legkeskenyebb részének átmérője – körülbelül 3,5 cm
a legszélesebb rész átmérője a bejáratnál – 6 cm
Súly: 307 g
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