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Silikónový vibrátor Florentina

Údržba

Údržba je vďaka vodeodolnosti úplná hračka. Iba opláchnite teplou vodou a mydlom a ako bodka na
koniec bude ideálny Dezinfekcia pomôcok .

Nabíjanie

Vibrátor nabijete pomocou USB kábla, ktorý je súčasťou balenia. Úzky konektor zapojte do nepatrné
dierky, ktorá je na spodnej strane rukoväti. Nenechajte sa zmiasť, dierka pôsobí neviditeľne. Nebojte
sa a konektor tam pretlačte až na doraz. Druhý koniec kábla zapojte do PC, powerbanky alebo
nabíjacieho adaptéra pre mobilné telefóny. Po zapojení do nabíjačky vám začne blikať červená
kontrolka. Akonáhle je vibrátor úplne nabije, kontrolka iba svieti. Pred prvým použitím odporúčame
vibrátor plne nabiť, keďže z výroby je nabitý cca na 70%. Pre úplné nabitie mu stačí 70 minút.

Ovládanie

Vibrátor sa zapína pridržaním hlavného tlačidla, ktoré sa nachádza na spodnej strane. Vibrácie sa
ovládajú tlačidlom s vlnkou, ktoré sa nachádza aj na rukoväti nad hlavným tlačidlom.

Vibračné programy

Slabší vibrácie1.
Stredná vibrácie2.
Silné vibrácie3.
Tepajúca pulzné vibrácie4.
Krátke pulzné vibrácie5.
Rýchle pulzné vibrácie6.
Tri krátke pulzné vibrácie za sebou a jedna dlhá vibrácie7.

Vodeodolnosť

Vibrátor Florentina je plne vodeodolný. Je to veľmi praktické nielen na hygienu, ale užijete si s ním kdekoľvek sa vám
zapáči. Vezmite si ho so sebou do vane alebo vírivky. Spestrite si spoločné chvíle v sprche.

Dizajn a tvar

Vibrátor Florentina má veľmi vydarený dizajn. Rukoväť vibrátora je ergonomicky tvarovaná, takže padne výborne do
ruky. Postupne hore sa vibrátor začína tvarovať. Vibrátor je od rukoväti jemne zúžený a potom sa rozširuje. Pripomína
dlhý, úzky, nafukovací balónik, ktorý je drážkami rozdelený na tri časti. Vrchná časť vibrátora tvorí zaoblená a mierne
zahnutá hlava.
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Materiál

Vibrátor je vyrobený zo zdravotne nezávadného silikónu. Jeho štruktúra je veľmi jemná a hebká. Silikón je
najobľúbenejší materiál na výrobu erotických pomôcok, pretože sa veľmi dobre udržuje a je pre telo neškodný a
príjemný.

Farba

Nádherne sýto ružová farba vo vás prebudí hravosť. Vibrátor Florentina poteší vaše oko aj iné orgány a zmysly.
A nezostane len pri tom.

Rozmery

Vibrátor Florentina je úzky a ľahký ako pierko. Aj cez svoj uzučký a podlhovastý tvar poteší nejednu dierku.

Celková dĺžka: 20 cm
Použiteľná dĺžka vibrátora: 13 cm
Priemer najširšej časti vibrátora: 3,2 cm
Hmotnosť: 108 g
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