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Vibrátor Purple Dream

Údržba

Vibrátorek je voděodolný, můžete ho omýt pod tekoucí vodou s mýdlem. Na delší namáčení
zapomeňte. Jeho citlivé místečko je uzávěr, kde schovává své baterie, ten by se měl vodě
nejlépe úplně vyhnout. Dezinfekce pomůcek dotáhne očistu k dokonalosti. Nastříkejte, nechte
působit a utřete. Mazlík bude ve 100% kondici na další hrátky.

Nabíjení

Dobíjení na 2 AA baterie (tužkové) s napětím 1,5 V jsou důležité, bez nich se vibrouš nerozjede.
Testovali jsme, jak dlouho vydrží vibrovat a zvládl to 5 hodin a 56 minut (silné vibrace)
s běžnými bateriemi Raver Ultra alkaline.

Ovládání

Ovládání je super jednoduché. Pouze jedno kolečko, kterým otáčíte doprava nebo doleva. Tím
si regulujete intenzitu vibrací.

Vibrační programy

Má 3 stupně vibrací, které se ovládají plynulým točením kolečka.

Slabé vibrace
Střední vibrace
Silné vibrace

Voděodolnost

Vibrátor Purple Dream je voděodolný, můžeme ho omývat pod tekoucí vodou. Na delší namáčení ve sprše není
vhodný jako parťák. Citlivé místo je uzávěr baterií, ten raději dlouho ve vodě nenamáčejte.

Design a tvar

Tvarově je dokonalý parťák pro experimentování na G- bodu. Krásně zahnutý padne přímo, kam má.

Materiál

Vibrátor je z pevného plastu. To proto, aby co nejintenzivněji stimuloval G-bod. Plast nejlépe přenáší vibrace, které
tak doslova rezonují
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Barva

Transparentní fialová. Fialová je moderní barva, která symbolizuje duchovno i srdečnost. Má dobré účinky proti stresu
a hyperaktivitě, uklidňuje a harmonizuje. Pomáhá při meditaci.

Rozměry

Vibrátor je tak akorát velký, krásně padne do ruky. Je parádní jak pro začátečníka, tak i pro zkušeného mazáka.

Délka: 22 cm
Délka bez krytu: 18,6 cm
Průměr vrchní části: 3,5 cm
Průměr střední části: 2,2 cm
Průměr spodní části: 4 cm
Hmotnost: 236 g
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