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Fun Factory Cobra Libre II pánský vibrátor

Údržba

Jednoduše omývejte mýdlem pod tekoucí vodou. Dezinfekce pomůcek se
postará o dokonalé očištění hračky po každém použití. Sterilizace a
vyvařování: Není důvod pomůcky vyvařovat. Samotný výrobce si stojí za tím,
že var není dobrý nápad i přes odolnost silikonového materiálu. Silikon není
pórovitý materiál, takže se v něm neusazují nečistoty. Pokud chce někdo doma
experimentovat s vyvařováním, tak na vlastní nebezpečí.

Ovládání

Máme-li otvor směrem k tělu, potom: spustit a vypnout lze dlouhým dotykem
příčného tlačítka, programy se volí opakovaným dotykem pravého, intenzita
(tedy spíš snížení) dotykem levého tlačítka. Dotyky mohou být jemné, není
zapotřebí silného stisku.

10 stupňů plynulých vibrací
3 stupně pulzních vibrací, motorky se naprogramovaně střídají
do 5. stupně vibruje jeden motorek
od 6. stupně se zapíná i druhý motorek

Voděodolnost

Milovníci vodních hrátek jistě ocení její plně voděodolné provedení. Sprcha či vana mohou být každodenní záležitostí.

Design a tvar

Tvar připomíná model auta či moderního holícího strojku, designově je velmi zajímavý. Vchod do vagíny připomíná
tvarem otevřená ústa.

Materiál

Kombinace pevného ABS plastu a lékařského silikonu nejvyšší kvality, který je 100% zdravotně nezávadný. Vnější
část je plastová, vnitřní přicházející do styku s intimními částmi je ze silikonu, který je příjemně hebký.

Barva

Barva je černá, vnější části určené k uchopení jsou šedé. Ovladač je barevně podsvícen.
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Rozměry

celková délka – 16cm
hloubka vagíny – cca 7,5cm
průměr nejužší části vagíny – cca 3,5cm
průměr nejširší části u vchodu – 6cm
Hmotnost: 307 g
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