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Silikonový vibrátor H2O s vodní tryskou – Poškozený
obal

Údržba

Vzhledem k voděodolnosti zabere péče vteřinku. Omývejte mýdlem a vlažnou
vodou. Dezinfekce pomůcek se postará o zničení bakterií a jiných potvůrek.

Nabíjení

Napájení zajišťují 2 AAA baterie (mikrotužkové), které se vkládají podle
nakresleného manuálu na bílém hrdle.

Ovládání

Programy jednoduše a instinktivně přepínáte jedním růžovým tlačítkem.
Krátkým stiskem zapnete 1. program, dalším krátkým stiskem přepínáte na
jednotlivé programy a když je po všem, delším stiskem vypnete.

Vibrační programy

Klasické vibrace nejslabší intenzity1.
Klasické vibrace střední intenzity2.
Klasické vibrace nejvyšší intenzity3.
Pulzní program: krátké pulzy v rychlejším rytmu (vlnovitého charakteru)4.
Pulzní program: delší pulzy v pomalejším rytmu5.
Pulzní program: 3 rychlé pulzy + pauza6.
Pulzní program: 3 rychlé pulzy + 2 pomalejší + 2 rychlé (v rychlém sledu za sebou)7.
Pulzní program: 2 krátké pulzy + 1 dlouhý8.
Pulzní program: dvojité pulzy9.
Pulzní program: krátké pulzy v rychlém tempu10.

Voděodolnost

Za 100% voděodolnost dáváme obrovské PLUS! Málokterý vibrátor je stvořen přímo do vody… Uzávěr musí být dobře
zašroubován. Když uzávěr nedotáhnete úplně, může se dovnitř dostat voda a H2O Pink Drop přestane vibrovat.
Pomoc je snadná, odšroubujte uzávěr a nechte důkladně vyschnout.

Design a tvar

H20 Pink Drop je lehce zahnutý, přizpůsobený k dráždění bodu G. Vnitřní strana před ohybem trošku zvlněná. Po celé
délce vnitřní strany vystupují dvě úzké linky propojené do oválu. V koncovce je zabudovaná tryska, kterou proudí
voda ze sprchové hadice.

https://www.ruzovyslon.cz/dezinfekce-pomucek/
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Materiál

Měkoučký a pružný materiál ohnete do všech světových stran. Silikon je moooc příjemný na dotek. Hebký jako
samet. Bílé části které vidíte jsou koncovky z ABS plastu se silikonovými doplňky (ovládací tlačítko + vodní tryska).

Barva

Sytě růžová barva s bílorůžovou koncovkou.

Rozměry

Celková délka s koncovkou ke sprše: 19,5 cm
Celková délka s klasickou koncovkou: 17 cm
Použitelná délka: 12,5 cm
Průměr: 2,5–3 cm
Hmotnost vibrátoru s tryskou: 156 g
Hmotnost vibrátoru bez trysky: 124 g
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