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Silikónový vibrátor Orange Banana 20 cm

Údržba

Výrobca uvádza, že vibrátor je vodeodolný, ale našim vodným testom neprešiel. Po namočení na
1 minútu sa dovnútra dostalo niekoľko kvapiek vody. Odporúčame po použití omývať mydlom
a teplou vodou iba žltú časť, biely plast už nie. Neodporúčame používať v sprche ani vani. Po umytí
je parádny Dezinfekcia pomôcok , Ktorá dotiahne všetko do konca.

Nabíjanie

Vibrátor je napájaný na dve AAA batérie (mikrotužkové). Skúšali sme ako dlho vydrží vibrátor
vibrovať – výdrž 3 hodiny a 44 minút (najsilnejší vibrácie). Pokiaľ bude vibrátor zapnutý na
slabšie vibrácie a budú použité iné, kvalitnejšie batérie, vydržia oveľa dlhšie. Použili sme obyčajné
a lacné batérií zn. RAVER (ULTRA alkaline).

Vibračné programy

1. pulzovanie v stredných intervaloch (stredná striedanie vibrácie a pauzy)
2. pulzovanie v štyroch intervaloch (tri krátke a jeden dlhší)
3. pulzovanie v rýchlych intervaloch (rýchle striedanie vibrácie a pauzy)

Dizajn a tvar

Mierne prehnutý, ideálny pre stimuláciu G bodu.

Materiál

Kombinácia ABS plastu a silikónu. Žltá časť = 100% klinický silikón, na dotyk hebký a príjemný, zároveň však
pevný a neohybný. Táto časť sa zavádza do pošvy, ukrýva vibračný motorček. Biela časť = ABS plast, tvrdý,
neohybný. Zloží na uchopenie a manipuláciou s pomôckou, vnútri riadiaca jednotka a batérie.

Farba

Oranžovo-biela (zapínacie tlačidlo je ružové). Je to veselá a radostná farba slnka, šťavnatých pomarančov a
bohatou úrodou. :)

Rozmery

Celková dĺžka: 20 cm
Dĺžka ovládanie: 5,5 cm – 7 cm (jedna strana dlhšia)
Dĺžka použiteľná: 12 cm – 13,5 cm (jedna strana dlhšia)
Priemer vrchnej časti: 4 cm
Priemer strednej časti: 2,2 cm
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Priemer spodnej časti (ovládanie): 4 cm
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