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Silikonový vibrátor Florentina

Údržba

Údržba je díky voděodolnosti naprostá hračka. Pouze opláchněte teplou vodou a mýdlem a jako
tečka na konec bude ideální Dezinfekce pomůcek.

Nabíjení

Vibrátor nabijete pomocí USB kabelu, který je součástí balení. Úzký konektor zapojte do nepatrné
dírky, která je na spodní straně rukojeti. Nenechte se zmást, dírka působí neviditelně. Nebojte se a
konektor tam protlačte až nadoraz. Druhý konec kabelu zapojte do PC, powerbanky nebo nabíjecího
adaptéru pro mobilní telefony. Po zapojení do nabíječky vám začne blikat červená kontrolka. Jakmile
je vibrátor plně dobitý, kontrolka pouze svítí. Před prvním použitím doporučujeme vibrátor plně
nabít, jelikož z výroby je nabitý cca na 70 %. Pro úplné nabití mu stačí 70 minut.

Ovládání

Vibrátor se zapíná přidržením hlavního tlačítka, které se nachází na spodní straně. Vibrace se
ovládají tlačítkem s vlnkou, které se nachází také na rukojeti nad hlavním tlačítkem.

Vibrační programy

Slabší vibrace1.
Střední vibrace2.
Silné vibrace3.
Tepající pulzní vibrace4.
Krátké pulzní vibrace5.
Rychlé pulzní vibrace6.
Tři krátké pulzní vibrace za sebou a jedna dlouhá vibrace7.

Voděodolnost

Vibrátor Florentina je plně voděodolný. Je to velmi praktické nejen na hygienu, ale užijete si s ním kdekoliv se vám
zlíbí. Vezměte si ho s sebou do vany nebo vířivky. Zpestřete si společné chvíle ve sprše.

Design a tvar

Vibrátor Florentina má velmi povedený design. Rukojeť vibrátoru je ergonomicky tvarovaná, takže padne výborně do
ruky. Postupně nahoru se vibrátor začíná tvarovat. Vibrátor je od rukojeti jemně zúžený a poté se rozšiřuje. Připomíná
dlouhý, úzký, nafukovací balónek, který je drážkami rozdělený na tři části. Vrchní část vibrátoru tvoří zaoblená a
mírně zahnutá hlava.
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Materiál

Vibrátor je vyroben ze zdravotně nezávadného silikonu. Jeho struktura je velmi jemná a hebká. Silikon je
nejoblíbenější materiál na výrobu erotických pomůcek, protože se velmi dobře udržuje a je pro tělo neškodný a
příjemný.

Barva

Nádherně sytě růžová barva ve vás probudí hravost. Vibrátor Florentina potěší vaše oko i jiné orgány a smysly.
A nezůstane jen u toho.

Rozměry

Vibrátor Florentina je úzký a lehký jako pírko. I přes svůj uzoučký a podlouhlý tvar potěší nejednu dírku.

Celková délka: 20 cm
Použitelná délka vibrátoru: 13 cm
Průměr nejširší části vibrátoru: 3,2 cm
Hmotnost: 108 g
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