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LELO Soraya 2 vibrátor s výběžkem

Údržba

Jednoduchá údržba vodotěsné pomůcky vás bude bavit. Doporučujeme vibrátor po každé
akci opláchnout pod tekoucí vodou a osušit ho jemným hadříkem. Dezinfekce pomůcek
zakončí celý proces čištění tím, že zbaví vibrátor i všech na první pohled neviditelných
nečistot. Nakonec uložte suchou hračku do přiloženého saténového pytlíku, aby její jemný
materiál nezreagoval s povrchy jiných pomůcek.

Nabíjení

Před úplně prvním vyzkoušením musíte vibrátor nabít do plna. Prodloužíte tím výdrž
i životnost akumulátoru. Pomocí USB kabelu připojte vibrátor k powerbance nebo přes
síťový adaptér k elektrické zásuvce. Během nabíjení bliká kontrolka pod ovládacím
panelem bíle. Po plném nabití přestane blikat a zůstane trvale svítit. Při našem testování
jsme zjistili, že vibrátor LELO Soraya 2 se nabíjí cca 1 hodinu, po které vydrží vibrovat na
plný výkon cca 1 hodinu.

Ovládání

Ovládání vibrátoru LELO Soraya 2 je jednoduché. Pro zapnutí stačí, když krátce stisknete
tlačítko plus (+) nebo prostřední tlačítko se symbolem (). Po zapnutí si pomocí tlačítka
plus nebo mínus upravujete sílu vibrací. Prostřední tlačítko slouží k přepínání pulzních
programů. Až budete chtít vibrátor vypnout, stačí podržet tlačítko mínus (-) po dobu cca
2 vteřin, během kterých začnou vibrace slábnout, až se nakonec vibrátor úplně vypne.

Vibrační programy

Vibrační programy si nastavte podle vlastních potřeb. Celkem 12 vibračních programů vás provede rajskou zahradou,
ve které sesbíráte to nejsladší orgasmické ovoce.

Klasická vibrace ve vibrátoru i výběžku1.
Klasická vibrace vibrátoru (bez výběžku)2.
Klasická vibrace ve výběžku (bez vibrátoru)3.
Střídavé krátké pulzy ve vibrátoru a výběžku4.
Krátké pulzní vibrace ve vibrátoru i výběžku5.
Příliv a odliv – dlouhá pulzní vibrace z vibrátoru přechází plynule do výběžku6.
Střídavé dlouhé pulzní vibrace ve vibrátoru a výběžku7.
Kratší střídavé pulzní vibrace ve vibrátoru a výběžku8.
Krátké střídavé rychlé pulzní vibrace ve vibrátoru a výběžku9.
Dlouhá pulzní vibrace v pomalém tempu ve vibrátoru a výběžku pomalu graduje a zase oslabuje10.
Dlouhá pulzní vibrace ve středně rychlém tempu ve vibrátoru a výběžku pomalu graduje a zase oslabuje11.
Střídání různě intenzivních a rychlých pulzů ve vibrátoru i výběžku vystřídá krátké přerušení, kdy zůstane12.
slabě vibrovat jen výběžek
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Voděodolnost

S vodotěsným vibrátorem se můžete ponořit do horké vody a nechat se strhnout bouřlivými vlnami rozkoše.

Design a tvar

Díky sonografickému designu LELO Soraya 2 skvěle dolehne na váš bod G, kterému dopřeje intenzivní dráždění. Jeho
tvar připomíná sexy křivky ženského těla. Výběžek na klitoris je dlouhý a flexibilní, zahnutý v úhlu 27° pro ještě lepší
stimulaci. Provedení vibrátoru sází na moderní vzhled, který v sobě spojuje eleganci s funkčností, kvůli tomu se taky
skvěle drží v ruce.

Materiál

Výrobce si na výběru materiálu dal záležet. Proto má LELO Soraya 2 vnitřní jádro vibrátoru z pevného ABS plastu,
který pokrývá vrstva lékařského silikonu, který je na dotek jemný, příjemný a uvnitř tvrdý s intenzivními vibracemi.

Barva

Vibrátor LELO Soraya 2 si můžete pořídit ve dvou barevných provedeních.

Kombinace fialové a zlaté rozdovádí hravé ženy, které se rozechvějí už při myšlence na pulzující rozkoš,
kterou jim vibrátor přinese.
Černo-zlatá varianta naopak probudí všechna tajná přání, která rozvíří partnerskou nestydatou fantazii,
která vás v noci nenechá v klidu spát.

Rozměry

Důmyslně navržené rozměry LELO Soraya 2 byly uzpůsobené tomu, aby s ním co možná nejvíc žen zažilo vaginální
orgasmus.

Celková délka: 22 cm
Použitelná délka: 12,4 cm
Délka výběžku na klitoris: 5,2 cm
Průměr v nejširší části: 3,5 cm
Hmotnost: 187 g
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