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LELO Mia II USB vibrátor

Údržba

Udržet vibrátor v kondici bude snadné a rychlé, protože si vodní lázeň vždycky
s chutí užívá. Doporučujeme ho proto omývat pod tekoucí vodou. A aby se
tenhle fešák cítil vždy svěže postříkejte ho dezinfekcí. Dezinfekce pomůcek je
ideální vždy před úplně prvním použitím vibrátoru a pak kdykoli po dovádění
s ním.

Nabíjení

Vibrátor má jedno z nejsnadnějších nabíjení, jaké známe. Nabíjí se přes USB
port, který v dnešní době najdete už všude. Snadno si tak růžového diblíka
nabijete doma, v práci nebo i v letadle. Při nabíjení, která trvá cca 2 hodiny,
bliká kontrolka růžově. Po úplném nabití zůstane svítit a za plného provozu
vydrží vrnět cca 1,5 hodiny.

Ovládání

Jednoduché ovládání vždycky oceňujeme. Proto se nám líbí, že má vibrouš jen
dvě tlačítka plus a mínus. Pro zapnutí stiskněte tlačítko plus (+). K vypnutí
slouží tlačítko mínus (-), které podržíte cca 2 vteřiny. Kromě toho obě tlačítka
slouží taky ke zvyšování nebo snižování intenzity vibrací.

Vibrační programy

Vibračních programů má LELO Mia II celkem 6. Od nejnižšího stupně se pozvolna proklikáte k tomu nejsilnějšímu,
který vám zařídí rychloorgáč… třeba v práci nebo ve vlaku.

Voděodolnost

Vodní živel od výroby. Tak to je přesně charakteristika tohoto mini vibrátorku. Snadno ho proto umyjete pod tekoucí
vodou a klidně si pak s ním skočte do vany. Rád vám předvede, jaké divočárny umí pod vodou.

Design a tvar

Designově se vibrátor drží jednoduchých a klasických linek, které připomínají tvar rtěnky. Proto je po celé délce
rovný, jen špičku má zkosenou. Díky tomu skvěle přilne k vašemu klitorisu, který bude masírovat se vší něhou a pílí.

Materiál

Díky tvrdému a odolnému ABS plastu je vibrátor na pohled lesklý a na dotek hladký a příjemný. Tlačítka pro ovládání
jsou potažená silikonem.
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Barva

Pudrově růžová barva v sobě nese nádech ženskosti, mládí a nevinnosti. Ale zároveň je hravá a rozverná.

Rozměry

LELO Mia II se řadí k doslova cestovním mini vibrátorům, které můžete nosit v kapse.

Celková délka: 11 cm
Průměr v nejširší části: 2,5 cm
Hmotnost: 26 g
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