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Vibrátor s výběžkem Tiffany Dream

Údržba

Po výkonu je třeba každého sportovce umýt. Teplou koupel s kapkou mýdla ocení. Dezinfekce
pomůcek dotáhne očistu k dokonalosti. Poté osušte a uložte zpět na bezpečné místo, kde
bude oddělený od ostatních hraček.

Nabíjení

Abyste prodloužili výdrž a životnost vibrátoru, doporučujeme ho před prvním použitím dobít
do plna. K nabíjení slouží přiložený USB kabel, který stačí připojit přes adaptér do sítě nebo
k powerbance. Zjistili jsme, že nabíjení trvá cca 3 hodiny. Během této doby blikají kontrolky
pod ovládacími tlačítky modře. V momentě nabití zůstanou svítit. Po dobití zvládne Tiffany
Dream vibrovat na maximum cca 2,5 hodiny.

Ovládání

Ovládání se dá zmáknut hravě. Pouze tři tlačítka. Prvním se vypínají programy. Druhým se
spustí tepající bod a dalším stiskem si nastavíte intenzitu. Třetí tlačítko ovládá výběžek na
klitoris. Proklikejte se ke svému oblíbenému programu. Na kterém programu vibrátor
vypnete, tak zase zapnete. Nejde se vrátit zpět, pokaždé se musíte proklikat, aspoň objevíte
všechny.

Vibrační programy

Vibrátor Tiffany Dream vás potěší 3 intenzitami tepání a 10 vibračními programy ve výběžku.

Vibrace v hlavici:

Klasické vibrace – nízká intenzita1.
Klasické vibrace – střední intenzita2.
Klasické vibrace – nejvyšší intenzita3.

Vibrace ve výběžku na klitoris:

Klasické vibrace – nízká intenzita1.
Klasické vibrace – střední intenzita2.
Klasické vibrace – nejvyšší intenzita3.
Pomalu plynule se zvyšující a snižující vibrace4.
Středně plynule se zvyšující a snižující vibrace5.
Pomalé pulzy6.
Rychlé pulzy7.
Tři silnější pulzy a jeden slabší8.
Zrychlující pulzy9.
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Krátká vibrace a dvě dlouhé10.

Voděodolnost

Vodu miluje, je vodotěsný. Tiffany Dream si o společnou koupel přímo říká.

Design a tvar

Tyrkysový vibrátor svými zakulacenými tvary připomíná trochu vrtuli, protože jeho baculaté špičky se ve středu
zužují. Díky tomu perfektně zaplní. Výběžek na klitoris připomíná špičatý štětec. Dobře doléhá na klitoris a snadno se
ohýbá podle individuálních potřeb. Celkově se vibrátor dobře drží a snadno zasouvá.

Materiál

Kvalitní silikonový materiál si zamilujete. Příjemný, hladký a táák jemný. Dostala mě jeho příjemná vůně, prostě láska
na celý život.

Barva

Výrazná, tyrkysově modrá barva s blyštivými detaily vás přenese do říše snů a fantazie. Do světa, kde neexistují
žádné starosti, jen radost z požitků z vlastního těla.

Rozměry

Vibrátor se svými rozměry hodí pro začátečníky i mírně pokročilé.

Celková délka: 20,5 cm
Použitelná délka: 10 cm
Průměr v nejširší části: 4 cm
Délka výběžku na klitoris: 7 cm
Průměr v nejširší části na výběžku: 2,5 cm
Průměr tepajícího bodu: 3,5 cm
Hmotnost: 172 g
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