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Podtlaková súprava Green Vacuum

Údržba

Vďaka vodeodolné úprave vám jednoduchá údržba zaberie len pár minút. Po
každom použití odporúčame banky umyť mydlom a teplou vodou. Dezinfekcia
pomôcok vám pomôže dosiahnuť 100% čistoty všetkých vašich pomôcok.
Medzi naše osvedčené fígle patrí taky krátka sterilizácie baniek horúcou vodou
s teplotou cca 80 ° C (tejto teploty dosiahnete tak, že po uvarení v rýchlovarnej
kanvici vodu po uvarení vypnete a počkáte cca 2 minúty). Potom už len
erotickú pomôcku osušte a uložte do pôvodného obalu tak, aby na seba
jednotlivé materiály všetkých hračiek vo vašom šuplíku slasti nereagovali a
nepoškodzovali sa.

Vodeodolnosť

Vodeodolnú podtlakovú sadu Green Vacuum po hrátkach ľahko očistíte a s trochou opatrnosti si ju môžete vziať taky
so sebou do sprchy. Len sa s ňou radšej nepotápajte. Mohla by sa utopiť.

Dizajn a tvar

Banky majú klasický kopulovitý tvar, ktorý pripomína zvončeky. Ovládacie piest sa dobre drží v ruke a uľahčuje tak
pumpovanie. Celkovo sada pôsobí hravým dojmom.

Materiál

Celá sada sa vyrába z pevného a odolného plastu, ktorý je na dotyk hladký ako sklo. Spoľahlivo preto zvládne
akúkoľvek silu podtlaku.

Farba

Priehľadné kalíšky so zelenými alebo červenými ventilky v spojení s pumpičkou vo farbe slonovej kosti pôsobí hravo a
nabáda k experimentovanie.

Rozmery

S rôzne veľkými bankami a pumpou, ktorá skvele padne do ruky, sa zabavíte na dlhé hodiny.

Celková dĺžka pumpy aj s hadičkou: 78 cm
Šírka stlačovacího piestu: 6,5 cm
Priemer najmenší banky: 2,5 cm
Priemer mini banky: 3 cm
Priemer malé banky: 4 cm
Priemer strednej banky: 4,5 cm
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Priemer veľké banky: 5,5 cm
Priemer najväčšie banky: 6 cm
Hmotnosť pumpy s hadičkou: 75 g
Hmotnosť najmenší banky: 7 g
Hmotnosť mini banky: 8 g
Hmotnosť malé banky: 15 g
Hmotnosť stredná banky: 18 g
Hmotnosť veľké banky: 23 g
Hmotnosť najväčšie banky: 28 g
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