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Vibrátor Love-Clone rozšírený (18 cm)

Údržba

Vibrátor je vodeodolný, môže sa používať v sprche (nie vo vani) .Vibrátor je možno umývať pod
tečúcou vodou.
Aby dovnútra nenatiekla voda, musí sa uzáver utiahnuť trochu viac. Spoznáte to tak, že po
správnemu ťahanie vibruje, ak je utiahnutý málo, vibrácie nejdú zapnúť.

Nabíjanie

Vibrátor je napájaný na dve mikrotužkové batérie AAA batérie. Sú pomerne silné, intenzitu
hodnotíme 4/5.

V ktorej časti vibrátor vibruje: Vibrátor vibruje rovnako po celej dĺžke.

Hlučnosť:
Vibrátor LOVE CLONE patrí medzi tiché modelmi, hlučnosť hodnotíme 5/5 (čím viac bodov tým
lepšie).

Ovládanie

Menším kolieskom v spodnej časti vibrátor zapneme.Můžeme si nastaviť cca 3 stupne intenzity s výrazným
rozdielom. Najvyšší stupeň vibruje pomerne silno, v ponuke však máme aj silnejšie modely.

Materiál

Veľmi mäkký a príjemný (umelá koža – Love Clone), v porovnaní s bežnými gélovými vibrátormi výrazne lepšie. Na
rozdiel od väčšiny ostatných vibrátorov, ktoré majú vibračný motorček umiestnený v strednej časti, má celý rad
Loveclove umiestnenú vibračnú trubicu vnútri od špičky až po koniec. Vďaka nej vibruje pomôcka po celej dĺžke.
Ohybnosť: Vibrátor ohýbať (vnútri je po celej dĺžke vibračné teliesko), môže to byť ako výhoda (lepšie sa zavádza),
tak i nevýhoda (nedá sa s ním tak vyhrať ako s ohybným dildom).

Farba

Telová natural. Farba, tvar i materiál na nerozoznanie od živého.

Rozmery

Veľkosť: + Dĺžka vr. ovládanie: 18 cm

Dĺžka bez ovládania: 15,3 cm
Priemer žaluď: 2,8 cm
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Priemer strednej časti: 3,5 cm
Priemer spodnej časti: 4,4 cm
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