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Masážna hlavica Twinhead 2v1 + darček Dezinfekčný
sprej 75 ml

Údržba

Údržba je vďaka vodotesnosti úplná hračka. Iba opláchnite pod teplou vodou a
ako bodka na koniec dobre poslúži Dezinfekcia pomôcok .

Nabíjanie

Masážne hlavice Twinhead 2v1 sa nabíja pomocou USB kábla, ktorý je súčasťou
balenia. Na jednom konci sa nachádza dobíjacia magnetická stanice a na
druhej strane klasický USB konektor, ktorý môžete zapojiť do PC, powerbanky
alebo nabíjacieho adaptéra na mobilné telefóny. Bohužiaľ vibrátor nefunguje,
keď je pripojený k nabíjačke. BOOM Twinhead je síce z výroby asi z polovice
nabitý, napriek tomu ho pred prvým použitím odporúčame nabiť doplna. Nabíja
sa asi 2 hodinky a vydržia fungovať 1 hodinu a 35 minút. Že sa nabíja,
spoznáte podľa blikajúce červené kontrolky, akonáhle prestane blikať,
pomôcka je nabitá.

Ovládanie

Ovládanie je jednoduché. Nájdete ho priamo uprostred hračky, tesne nad jám, bližšie k hlavicu. Zapína sa krátkym
podržaním stredného tlačidla. Akonáhle sa na vibrátora rozsvieti kontrolka, vibrátor je zapnutý. Teraz už si stačí
vybrať, či chcete zapnúť hlavicu, ktorá sa aktivuje stlačením horného tlačidla, alebo vibrátor, ktorý sa zapína
stlačením spodného tlačidla. Rovnako tak sa aj prepínajú programy. Na vibrátora spodnom tlačidlom, na hlavici tým
vrchnom. Vibrátor vypnete opätovným pridržaním prostredného tlačidla.

Vibračné programy

Masážne hlavice:

Slabší vibrácie1.
Stredná vibrácie2.
Silné vibrácie3.
Krátke, silné pulzy4.
Tri krátke pulzy, jedna dlhšia vibrácie5.
Plynule sa zvyšujúci a znižujúca vibrácie6.
Plynule sa zvyšujúce a zrýchľujúcej sa vibrácie7.

Vibrátor:

Slabší vibrácie1.
Stredná vibrácie2.
Silné vibrácie3.
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Krátke, silné pulzy4.
Tri krátke pulzy, jedna dlhšia vibrácie5.
Plynule sa zvyšujúci a znižujúca vibrácie6.
Plynule sa zvyšujúce a zrýchľujúcej sa vibrácie7.

Vodeodolnosť

Užite si vodné hrátky naplno! Pretože má Twinhead celosilikonové telo a voda sa do neho nedostane, vyslúžil si
nálepku vodotesný. My Slony sme vibrátor poriadne otestovali a naši vzrušujúce kúpeľ prežil bez úhony. Vezmite si
ho so sebou nabudúce na wellness do vírivky. Je to síce klišé, ale zato klišé, ktoré nikdy neomrzia …

Dizajn a tvar

Masážne hlavice Twinhead 2v1 má moc vydarený dizajn. To, čo na prvý pohľad vyzerá ako šikovná ergonomická
rukoväť, je v skutočnosti vibrátor. Dole je vibrátor široký a smerom vyššie sa postupne zužuje. Najužší je práve
v zahnuté časti. Kúsok nad priehlbín sa nachádza ovládacie tlačidlá. Nad tlačidlami z druhej strany vibrátora sú dva
malinké kovové magnety, ktoré slúžia na nabíjanie. Potom sa dostávame k úzkemu krku a samotné širšie masážne
hlavicu. Hračka svojím zahnutým tvarom trochu pripomína bumerang.

Materiál

Rovnako ako väčšina silikónových hračiek, tak i Twinhead je na dotyk veľmi príjemná. Budete mať rovnako ako my
neuveriteľnú chuť neustále ho hladkať. Vibrátor je na povrchu hladký, ale v samotnom vnútri je tvrdý a neohybný. Až
na krk hlavice, ten sa dá ľahko ohýbať pre ešte lepšiu stimuláciu.

Farba

Barbie ružová. Výrazná, nadčasová, až skoro neónová. Farba, ktorá vo vás prebudí hravosť.

Rozmery

Oceňujeme veľkosť vibrátora. Twinhead je kompaktný a štíhly elegán, ktorý sa parádne drží v ruke a dobre sa ovláda.
A pretože je to taký štíhly dlháň, nezaberie ani príliš veľa miesta v kufri alebo taške. Takže hurá na dovolenku s ním!

Celková dĺžka: 24 cm
Použiteľná dĺžka vibrátora: 16cm
Priemer najširšej časti vibrátora: 3,9 cm
Dĺžka hlavice: 5 cm
Priemer hlavice: 4,3 cm
Hmotnosť: 177 g
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