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Vibrátor s výbežkom Tiffany Dream

Údržba

Po výkone je potrebné každého športovca umyť. Teplú kúpeľ s kvapkou mydla
ocenia.Dezinfekcia pomôcok dotiahne očistu k dokonalosti. Potom osušte a uložte späť na
bezpečné miesto, kde bude oddelený od ostatných hračiek.

Nabíjanie

Aby ste predĺžili výdrž a životnosť vibrátora, odporúčame ho pred prvým použitím dobiť
doplna. Na nabíjanie slúži priložený USB kábel, ktorý stačí pripojiť cez adaptér do siete alebo
k powerbanku. Zistili sme, že nabíjanie trvá cca 3 hodiny. Počas tejto doby blikajú kontrolky
pod ovládacími tlačidlami na modro. V momente nabitie zostanú svietiť. Po dobití
zvládne Tiffany Dream vibrovať na maximum cca 2,5 hodiny.

Ovládanie

Ovládanie sa dá zmáknutý hravo. Iba tri tlačidlá. Prvým sa vypínajú programy. Druhým sa
spustí tepajúca bod a ďalším stlačením si nastavíte intenzitu. Tretie tlačidlo ovláda výbežok
na klitoris. Preklikajte sa k svojmu obľúbenému programu. Na ktorom programe vibrátor
vypnete, tak zase zapnete. Nejde sa vrátiť späť, zakaždým sa musíte preklikať, aspon objavíte
všetky.

Vibračné programy

Vibrátor Tiffany Dream vás poteší 3 intenzitami tepanie a 10 vibračnými programy vo výbežku.

Vibrácie v hlavici:

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – stredná intenzita2.
Klasické vibrácie – najvyššia intenzita3.

Vibrácie vo výbežku na klitoris:

Klasické vibrácie – nízka intenzita1.
Klasické vibrácie – stredná intenzita2.
Klasické vibrácie – najvyššia intenzita3.
Pomaly plynulo sa zvyšujúce a znižujúce vibrácie4.
Stredne plynulo sa zvyšujúce a znižujúce vibrácie5.
Pomalé pulzy6.
Rýchle pulzy7.
Tri silnejší pulzy a jeden slabší8.
Zrýchľujúci pulzy9.
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Krátka vibrácie a dve dlhé10.

Vodeodolnosť

Vodu miluje, je vodotesný. Tiffany Dream si o spoločný kúpeľ priamo hovorí.

Dizajn a tvar

Tyrkysový vibrátor svojimi zaoblenými tvarmi pripomína trochu vrtuľu, pretože jeho bacuľaté špičky sa v stredu
zužujú. Vďaka tomu perfektne zaplní. Výbežok na klitoris pripomína špicatý štetec. Dobre dolieha na klitoris a ľahko
sa ohýba podľa individuálnych potrieb. Celkovo sa vibrátor dobre drží a ľahko zasúva.

Materiál

Kvalitný silikónový materiál si zamilujete. Príjemný, hladký a taak jemný. Dostala ma jeho príjemná vôňa, proste
láska na celý život.

Farba

Výrazná, tyrkysovo modrá farba s blyšťavými detailmi vás prenesie do ríše snov a fantázie. Do sveta, kde neexistujú
žiadne starosti, len radosť z pôžitkov z vlastného tela.

Rozmery

Vibrátor so svojimi rozmermi hodí pre začiatočníkov i mierne pokročilých.

Celková dĺžka: 20,5 cm
Použiteľná dĺžka: 10 cm
Priemer v najširšej časti: 4 cm
Dĺžka výbežku na klitoris: 7 cm
Priemer v najširšej časti na výbežku: 2,5 cm
Priemer tepajúceho bodu: 3,5 cm
Hmotnosť: 172 g
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