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Podtlaková sada Green Vacuum

Údržba

Díky voděodolné úpravě vám jednoduchá údržba zabere jen pár minut. Po
každém použití doporučujeme baňky omýt mýdlem a teplou vodou. Dezinfekce
pomůcek vám pomůže dosáhnout 100% čistoty všech vašich pomůcek. Mezi
naše osvědčené fígle patří taky krátká sterilizace baněk horkou vodou o teplotě
cca 80 °C (této teploty dosáhnete tak, že po uvaření v rychlovarné konvici
vodu po uvaření vypnete a počkáte cca 2 minuty). Pak už jen erotickou
pomůcku osušte a uložte do původního obalu tak, aby na sebe jednotlivé
materiály všech hraček ve vašem šuplíku slasti nereagovaly a
nepoškozovaly se.

Voděodolnost

Voděodolnou podtlakovou sadu Green Vacuum po hrátkách snadno očistíte a s trochou opatrnosti si ji můžete vzít
taky s sebou do sprchy. Jen se s ní raději nepotápějte. Mohla by se utopit.

Design a tvar

Baňky mají klasický kopulovitý tvar, který připomíná zvonky. Ovládací píst se dobře drží v ruce a usnadňuje tak
pumpování. Celkově sada působí hravým dojmem.

Materiál

Celá sada se vyrábí z pevného a odolného plastu, který je na dotek hladký jako sklo. Spolehlivě proto zvládne
jakoukoliv sílu podtlaku.

Barva

Průhledné kalíšky se zelenými nebo červenými ventilky ve spojení s pumpičkou v barvě slonové kosti působí hravě a
vybízí k experimentování.

Rozměry

S různě velkými baňkami a pumpou, která skvěle padne do ruky, se zabavíte na dlouhé hodiny.

Celková délka pumpy i s hadičkou: 78 cm
Šířka stlačovacího pístu: 6,5 cm
Průměr nejmenší baňky: 2,5 cm
Průměr mini baňky: 3 cm
Průměr malé baňky: 4 cm
Průměr střední baňky: 4,5 cm
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Průměr velké baňky: 5,5 cm
Průměr největší baňky: 6 cm
Hmotnost pumpy s hadičkou: 75 g
Hmotnost nejmenší baňky: 7 g
Hmotnost mini baňky: 8 g
Hmotnost malé baňky: 15 g
Hmotnost střední baňky: 18 g
Hmotnost velké baňky: 23 g
Hmotnost největší baňky: 28 g
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