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Vibrátor Triple Rabbit – 3x vibrace

Nabíjení

Triple Rabbit je napájen na akumulátorovou baterii – nabíječka USB. Při testu jsme
naměřili dobu nabíjení cca 5 hodin a 30 minut. Při nabíjení svítí v zadní části ovládání
červené světýlko, jakmile je vibrátor nabitý začne svítit zelené světýlko. U některých
vibrátorů se musí s kablíkem různě manipulovat než se začne vibrátor nabíjet.

Ovládání

Ve spodní části vibrátoru najdeme dva přepínače – malý a velký. Malým
přepínačem nastavujeme vibraci králíčka (na klitoris). Zapneme krátkým stiskem,
dalším mačkáním přepínáme postupně 3 stupně intenzity vibrací. Pro vypnutí vibrací
podržíme malý přepínač na min. 3 vteřiny.

Velkým přepínačem ovládáme tělo vibrátoru (vaginální část). Má dvě polohy – nahoru
a dolů. Delším stisknutím nahoru zapneme vibrace. Dalším přepínáním si můžeme
nastavit jeden z 5 pulzních programů. Další program navolíme krátkým zmáčknutím
tlačítka nahoru nebo dolů (možno libovolně přepínat). Pro vypnutí vibrátoru podržíme
3 vteřiny tlačítko dolů.

Obě části (králíček na klitoris i delší vaginální část) mohou vibrovat samostatně nebo dohromady.

Design a tvar

Tvar vibrátoru rovný a hladký, ve vrchní části (špička) mírně zahnutý k dráždění bodu G. Menší vibrátorek je ve tvaru
králíčka (delší ouška dráždí klitoris).

Materiál

Vyroben ze 100% silikonu. Hladký a jemný na dotek, velmi příjemný. Ohebný ve střední části, králíček mírně ohebný.

Barva

Barva vibrátoru je pastelově růžová, neprůhledná. Ovládání v bíle barvě.

Rozměry

Délka vč. ovládání: 24 cm
Délka bez ovládání: 17,5 – 19,5 cm
Průměr vrchní části: 3,5 cm
Průměr střední části: 3,5 cm
Průměr spodní části: 4 cm
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Délka vibrátorku na klitoris: 8 – 11 cm
Délka uší králíčka: 3,5 cm
Průměr vibrátorku na klitoris: 3 cm
Průměr uší králíčka: 0,5 – 1 cm
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