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Dutý pripínací penis Jim (19,5 cm)

Údržba

Pripínací penis by sa mal utierať vlhkou handričkou (možno opatrne umývať
pod tečúcou vodou – voda nesmie prísť do styku s káblikom). Ovládač možno
tiež utrieť od prípadného gélu apod. Dezinfekcia pomôcok sa hodí k očisteniu
samotného pripínacieho penisu. Zbaví ho všetkých nepozvaných hostí, čiže
baktérií.

Nabíjanie

Pripínací penis má napájanie na 2 AA batérie (tužkové). Ovládač je pripojený k strap-onu dlhšom káblikom. Ten
vedie k vibračnému telesu vnútri pripínacieho penisu.

Ovládanie

Ovládač z plastu je pripojený k strap-onu tenkým káblikom. Jeho veľkosť je praktická. Zmestí sa do dlane ruky a
poskytuje jednoduché ovládanie.

Vodeodolnosť

Pripínací penis nie je plne vodotesný.

Materiál

Materiál strap-onu je mäkký, príjemný, ale dostatočne pevný latex. Vo vrchnej časti je pripínací penis cca 8,5cm plný.
To umožňuje muži (aj bez erekcie) jednoduchý a uspokojujúci prienik do vagíny. Na povrchu pripínacieho penisu je
materiál voľnejší, čiastočne imitujúci predkožku. Pocit zo súlože je teda pomerne reálny. Pripevňovacie pásky sú
z pružnej a nastaviteľné gumy. Obvod pása sa dá prispôsobiť veľkosti S až XL.

Farba

Telová s bielou (nepriehľadná). Ovládač je v krémovej farbe.

Rozmery

Celková dĺžka strap-onu: 19,5 cm
Dĺžka strap-on penisu: 15,5 cm
Vnútorná dĺžka strap-onu: 11 cm
Priemer vrchnej časti strap-onu (žaluď): 4,2 cm
Priemer strednej časti strap-onu: 5 cm
Priemer spodnej časti strap-onu: 8 cm – 11,5 cm
Priemer vnútornej časti strap-onu (otvor): 2,5 cm
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Hmotnosť: 268 g

Vhodné pre mužov s problematickou erekciou. Veľkosť penisu v ochabnutom (alebo stoporenom) stavu by mala byť
11 cm a menej, v priemere 2,5 cm a menej, aby si muž mohol strap-on na penis nasadiť.

Nastaviteľná guma:
Nastaviteľná gumička sa dá upraviť posuvnou sponou. Rozmery sú tak vhodné takmer pre každého (od cca 50 cm až
po 150 cm v páse).
Ak spona na gumičke zostane v minimálnom nastavení, rozmery sú:

obvod pásu nenataženém gumičky (najmenšia veľkosť): 46 cm – pásiky gumičky nastavené na najmenšiu
veľkosť pri oblečenie na seba
obvod pásu natiahnuté gumičky (najväčší veľkosť): 92 cm – pásiky gumičky nastavené na najmenšiu
veľkosť pri oblečenie na seba

Ak posunie sa spona do maximálneho nastavenia, rozmery sú:

obvod pásu nenataženém gumičky (najmenšia veľkosť): 84 cm – pásiky gumičky nastavené na najväčšiu
veľkosť pri oblečenie na seba
obvod pásu natiahnuté gumičky (najväčší veľkosť): 150 cm – pásiky gumičky nastavené na najväčšiu
veľkosť pri oblečenie na seba
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