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Vakuová pumpa na vaginu Rose Gold

Údržba

Údržbu voděodolné vakuové pumpy zvládnete levou zadní. Po každém použití
silikonovou manžetu, zvonový nástavec i pístovou rukojeť namydlete a
opláchněte vodou s kapkou mýdla. Potom všechny komponenty osušte čistým
ručníkem. Manžetu z nástavce snadno sundáte, takže ji udržíte v hygienické
čistotě a umyjete z ní nečistoty i zbytky lubrikantu. Dezinfekce pomůcek
dotáhne očistu do konce a zbaví hračku všech bakterií, kterých byste si všimli
jen pod mikroskopem. Suchou pumpu uložte zpátky do originální krabice, aby
se nedotýkala ostatních pomůcek. Různorodé materiály na sebe chemicky
působí a můžou se poškodit.

Voděodolnost

Vakuová pumpa má voděodolnou úpravu, takže vás údržba moc dlouho nezdrží. K vodním hrátkám se ale hračka
nehodí, protože by do tlakového ventilku mohla zatéct voda.

Design a tvar

Vakuová pumpa působí luxusním a moderním dojmem. Transparentní oválný nástavec na vaginu se širokou
silikonovou manžetou pevně přilne ke kůži a spolehlivě tak udrží v pomůcce podtlak. Plastová rukojeť s dlaňovým
pístem a upouštěcím ventilkem v odstínu růžového zlata se dobře drží v ruce a usnadňuje manipulaci s pomůckou.
Delší hadičku od nástavce snadno odpojíte i připojíte pomocí inovativní pružinové pojistky.

Materiál

Erotické hračky ze silikonu máme ve Slonu nejraději. Proto nás těší, že si dal výrobce záležet a vyrobil manžetu i
hadičku ze silikonového materiálu bez ftalátů. Vanička z pevného akrylátu hezky drží tvar, takže se z vaginy po
uvolnění podtlaku pohodlně sundává. Odolný ABS plast dodává rukojeti s pístem potřebnou pevnost.
 

Barva

Manžetu a hadičku ve sladce růžové barvě oživuje rukojeť v luxusním odstínu růžového zlata. Přes transparentní
zvonový nástavec můžete fascinovaně sledovat, jak se intimní ženské partie postupně prokrvují a zvětšují.

Rozměry

Vakuová pumpa Rose Gold v univerzální velikosti hezky padne do klína skoro všem ženám.

Celková délka pumpy: 54 cm
Vnější délka nástavce bez manžety: 11 cm
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Vnější délka nástavce s manžetou: 11,5 cm
Vnitřní délka nástavce bez manžety: 9,3 cm
Vnitřní délka nástavce s manžetou: 9 cm
Vnější průměr nástavce bez manžety: 8 cm
Vnější průměr nástavce s manžetou: 8,5 cm
Vnitřní průměr nástavce s manžetou: 6 cm
Vnitřní průměr nástavce bez manžety: 6,4 cm
Hloubka nástavce: 5,5 cm
Průměr manžety: 1,4 cm
Délka hadičky: 27,5 cm
Délka rukojeti: 21 cm
Hmotnost: 168 g
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