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Realistický vibrátor s přísavkou z dvojitého silikonu
Pipedream King Cock Nice Guy

Údržba

Vodotěsný vibrátor umyjete během chviličky. Stačí, když ho před i po každém
použití pečlivě namydlíte a pak opláchnete vodou. Dezinfekce pomůcek
dotáhne jeho údržbu k dokonalosti. Jen ji nastříkejte na hračku, nechte minutu
působit a pak opláchněte. Nakonec pomůcku osušte ručníkem a schovejte ji do
textilního pytlíku nebo originální krabičky. Všechny erotické pomůcky skladujte
odděleně. Zabráníte tak tomu, aby na sebe při doteku různorodé materiály
chemicky reagovaly a poškozovaly se.

Nabíjení

Pomůcka je z výroby nabitá cca z 90 %, přesto doporučujeme, abyste ji před
prvním použitím nabili do plna. Prodloužíte tím životnost i výdrž akumulátoru.
Pro dobití stačí, abyste přiložený USB kabel připojili jeho magnetickou
koncovkou ke dvěma stříbrným bodům uprostřed spodní strany přísavky.
Druhý konec pak zapojte do powerbanky nebo přes síťový adaptér rovnou do
elektrické zásuvky a počkejte cca 120 minut, než se hračka nabije. Během
dobíjení bliká červená kontrolka pod ovládacím tlačítkem. Ve chvíli nabití
zůstane svítit. Na jedno nabití pak s vibrátorem prožijete slastných 90 minut
plných rozkoše.

Ovládání

Jednoduché ovládání jedním tlačítkem si rychle osvojíte. Abyste vibrátor zapnuli nebo vypnuli, stiskněte ovládací
tlačítko a podržte ho po dobu cca 2 vteřin. Vibrátor rozsvítí červené světýlko těsně nad tlačítkem, aby vás informoval
o svém probuzení. Vibrovat ale nezačne. Ještě jednou proto ovládací tlačítko krátce stiskněte a spusťte první vibrační
program. Opětovným krátkým stlačením tlačítka se proklikáte všemi 10 vibračními režimy. Červená dioda se při
každém přepnutí programy na chvíli rozsvítí a vzápětí pak sama zhasne.

Vibrační programy

V záplavě 10 vibračních programů si najdete celou řadu oblíbených režimů, které vás přivedou k bouřlivému
orgasmu. 

Klasická vibrace nízké intenzity1.
Klasická vibrace střední intenzity2.
Klasická vibrace vysoké intenzity3.
Rychlá pulzní vibrace 4.
Jeden dlouhý pulz vystřídá kulometná palba několika krátkých pulzů5.
Jeden dlouhý pulz vystřídají tři kratší a pak pět ultra krátkých, rychlých pulzů6.
Střídání nízké a vysoké intenzity vibrací7.
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Pomalu se snižující intenzitu vibrací vystřídají čtyři dlouhé pulzy8.
Střídání rychlých, středně rychlých a pomalých pulzů9.
Sinusoida – postupně se zvyšující a snižující intenzita vibrací10.

Voděodolnost

Vibrátor je vodotěsný. Naložte se proto do vany a vychutnejte si s ním rozkoš, která prohřeje vaše tělo víc než horká
sprcha.

Design a tvar

Vibrátor menších rozměrů s pevnou, kulatou přísavkou a širokým průměrem věrohodně napodobuje skutečný mužský
penis. Jeho hebký a měkký povrch společně s detailně vypracovaným žilkováním i vráskami na žaludu umocní
realistické prožitky z masturbace. Líbí se nám, že hračka hezky padne do ruky a výborně drží taky ve většině strap-on
postrojů.

Materiál

Hračka se vyrábí z luxusního dvojitého silikonu, který je na dotek měkký a hebký jako pravá lidská kůže. V jádru je
přitom pevná a odhodlaná. Silikonový materiál vyniká taky svými hypoalergenními a neporézními vlastnostmi, kvůli
kterým se často používá v lékařském a kosmetickém průmyslu.

Barva

Světle béžová barva podtrhuje realistické provedení, které připomíná vysportované tělo sexy Angličana.

Rozměry

Svými rozměry vibrátor hezky padne do ruky a sbalíte ho do každého batohu i kufru.

Celková délka: 18 cm
Použitelná délka: 15,5 cm
Největší průměr: 3.7 cm
Průměr přísavky: 7.8 cm
Hmotnost: 272 g
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