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Womanizer Liberty tlaková pomůcka + dárek Toybag

Údržba

Womanizer Liberty má vodotěsnou úpravu, takže jeho jednoduchou údržbu hravě
zvládnete. Pomůcku opláchněte teplou vodou s kapkou mýdla a osušte jemným
ručníkem. Měkká násadka se dá sundat, takže můžete v případě potřeby opatrně
vytřít záhyby i pod silikonovým nástavcem. Dezinfekce pomůcek udělá zbytek
očisty za vás. Suchý Womanizer uložte do šuplíku k ostatním hračkám tak, aby na
sebe materiály jiných pomůcek nepůsobily a nemohly se poškodit. Super bude
originální obal nebo textilní pytlík.

Nabíjení

Od dodavatele přišla pomůcka z jedné třetiny nabitá, ale před prvním použitím
doporučujeme hračku dobít do plna. Prodloužíte tím životnost baterie. Womanizer
Liberty se nabíjí pomocí USB kabelu, který po přichycení na kovové magnetické
body ve spodní části pomůcky zapojíte opačným koncem do nabíjecího adaptéru
na mobilní telefon, do notebooku nebo počítače.

Nabíjení Womanizeru poznáte podle blikající bílé diody uvnitř silikonové hubice,
která při plném nabití hračky přestane blikat. První nabíjení nám trvalo 2 a půl
hodiny. Při nejvyšším výkonu si uvedený Womanizer vychutnáte zhruba 50 minut a
následné nabíjení trvá asi 60 minut.

Ovládání

Jednoduché ovládání dvěma tlačítky zvládnete na první dobrou. Womanizer zapnete i vypnete delším stisknutím
tlačítka + a následně si intenzitu dráždění přepínáte tlačítky + a –.

Nejslabší tlakový program jemně rozkmitá klitoris a hodí se i pro citlivé ženy a začátečnice. Nejsilnější mód dostane
na vrchol i náročné dámy, které si potrpí na nekompromisní stimulaci klitorisu.

Womanizer Liberty patří mezi tišší pomůcky a po jejím zapnutí není hračka téměř slyšet. Při nejsilnějším stupni
dráždění už bude tento krasavec tichou noční místností znít trochu hlasitěji, ale děti ani partnera z hlubokého spánku
nevzbudíte. Tlaková pomůcka má pojistku proti přehřátí, která po 30 minutách hračku automaticky vypne. Pokud si
chcete užít další orgasmus, tak Womanizer jednoduše opět zapněte.

Voděodolnost

Svého nového mazlíka s sebou vezměte do sprchy, vany nebo vířivky. Má totiž vodotěsnou úpravu, takže mu voda
neuškodí. Máte na své zahradě bazén? Vychutnejte si s Womanizerem dráždivou koupel ve dvou pod oblohou
plnou hvězd.
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Design a tvar

Moderní design pomůcky působí nadčasově. Lehce zaoblené tělo má tvar slzy a pohodlně se drží v ruce. Magnetický
kryt chrání silikonovou hubičku a hračka se tak dobře hodí pro cestování. Hezká krabička tohoto Womanizeru zaujme
na první pohled a pomůcka tak bude skvělá i jako dárek.

Materiál

Sametově hebkou hubičku na klitoris z lékařského silikonu chrání magnetický kryt a pevný obal z ABS plastu.

Barva

Womanizer Liberty si vychutnáte ve dvou barvách, které příjemně oživí sbírku hraček.

Vínově červená barva evokuje vášeň a bude skvělou volbou pro temperamentní dámu.
Světlounce růžová barva jde ruku v ruce s něžností, po které touží každá romantická žena.

Rozměry

Kompaktní velikost pomůcky pohodlně padne do ruky a díky svým menším rozměrům se hravě vejde do kabelky
i kapsy u saka.

Celková délka: 10,4 cm
Průměr nejširší části: 5,5 cm
Průměr nejužší části: 3 cm
Průměr hubice: 1,5 cm
Hmotnost: 91 g
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