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Vakuová pumpa na prsa Rose Gold

Údržba

Údržbu voděodolné vakuové pumpy zvládnete levou zadní. Po hrátkách
opláchněte akrylátové nástavce, silikonová těsnění i rukojeť pumpy teplou
vodou s kapkou mýdla a osušte komponenty jemným ručníkem. Dezinfekce
pomůcek zbaví hračku všech nečistot, kterých byste si všimli jen pod
mikroskopem. Suchou pumpu schovejte do originální krabice nebo textilního
pytlíku a skladujte ji odděleně od ostatních erotických pomůcek. Různorodé
materiály na sebe chemicky reagují a můžou se poškodit.

Voděodolnost

Vakuová pumpa na prsa má voděodolnou úpravu, takže vás očista moc dlouho nezdrží. Do vany ani sprchy si ale
hračku neberte. Do tlakového ventilku může zatéct voda a ztížit tak ovládání podtlaku.

Design a tvar

Pomůcka působí elegantním a luxusním dojmem. Svým tvarem nám trochu připomíná dětskou houpačku. Obě
akrylové vaničky mají silikonovou manžetu zabraňující otlakům a jsou k tělu vakuové pumpy připojené samostatnými
hadičkami s vlastním ventilkem. Můžete tak regulovat podtlak v každém zvonu zvlášť. Na hlavní hadičce vedoucí od
rukojeti najdete upouštěcí ventil, díky kterému v případě potřeby vypustíte podtlak z obou nástavců. Přes
transparentní vaničky s číselnými ryskami uvidíte, o kolik cm se ženská ňadra vlivem vytvořeného vakua zvětší.
Celkově se vakuová pumpa dobře drží v ruce a ergonomicky tvarovanou rukojetí s dlaňovým pístem snadno vytvoříte
podtlak.

Materiál

Vakuová pumpa se vyrábí hned z několika materiálů. Sametově hebká silikonová manžeta bez ftalátů nedráždí ani
neškrábe jemnou kůži ňader a po promazání lubrikantem dobře přilne k pokožce.

Zvonové nástavce z tvrdého akrylu skvěle drží tvar a společně se silikonovým těsněním spolehlivě udrží v pomůcce
vytvořený podtlak. Rukojeť z lehkého ABS plastu se nepronese v ruce a usnadňuje manipulaci s pomůckou.

Barva

Nadčasová kombinace sladké růžové barvy a odstínu růžového zlata působí luxusním dojmem a krásně ozdobí sbírku
hraček.

Rozměry

Vakuovou pumpu na prsa Rose Gold nabízíme ve dvou velikostech:

Velikost M
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Celková délka hadiček s nástavci: 81,8 cm
Vnější délky nástavců bez manžety: 12,5 cm
Vnější délky nástavců s manžetou: 12,8 cm
Vnitřní délky nástavců bez manžety: 11,7 cm
Vnitřní délky nástavců s manžetou: 11 cm
Vnější průměry nástavců bez manžety: 12 cm
Vnější průměry nástavců s manžetou: 12,5 cm
Vnitřní průměry nástavců s manžetou: 10,5 cm
Vnitřní průměry nástavců bez manžety: 10,8 cm
Hloubka nástavců: 12,8 cm
Průměry manžet: 1 cm
Délka rukojeti s hadičkou: 48 cm
Délka hadičky bez rukojeti: 26 cm
Délka rukojeti: 20,5 cm
Délky hadiček od zvonů: 28 cm
Hmotnost: 317 g

Velikost L

Celková délka hadiček s nástavci: 83,5 cm
Vnější délky nástavců bez manžety: 14,6 cm
Vnější délky nástavců s manžetou: 15 cm
Vnitřní délky nástavců bez manžety: 13,1 cm
Vnitřní délky nástavců s manžetou: 13 cm
Vnější průměry nástavců bez manžety: 14 cm
Vnější průměry nástavců s manžetou: 14,3 cm
Vnitřní průměry nástavců s manžetou: 12,3 cm
Vnitřní průměry nástavců bez manžety: 12,5 cm
Hloubka nástavců: 14,7 cm
Průměry manžet: 1,1 cm
Délka rukojeti s hadičkou: 46 cm
Délka hadičky bez rukojeti: 26 cm
Délka rukojeti: 20 cm
Délky hadiček od zvonů: 28 cm
Hmotnost: 426 g
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