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Silikónový vibrátor H2O s vodní tryskou – Poškodený
obal

Údržba

Vzhľadom k vodeodolnosti zaberie starostlivosti sekundu. Omývajte mydlom a
vlažnou vodou. Dezinfekcia pomôcok sa postará o zničenie baktérií a iných
potvoriek.

Nabíjanie

Napájanie zaisťujú 2 AAA batérie (mikrotužkové), ktoré sa vkladajú podľa
nakresleného manuálu na bielom hrdle.

Ovládanie

Programy jednoducho a inštinktívne prepínate jedným ružovým tlačidlom.
Krátkym stlačením zapnete 1. program, ďalším krátkym stlačením prepínate na
jednotlivé programy a keď je po všetkom, dlhším stlačením vypnete.

Vibračné programy

Klasické vibrácie najslabší intenzity1.
Klasické vibrácie strednej intenzity2.
Klasické vibrácie najvyššej intenzity3.
Pulzný program: krátke pulzy v rýchlejšom rytme (vlnovitého charakteru)4.
Pulzný program: dlhší pulzy v pomalšom rytme5.
Pulzný program: 3 rýchle pulzy + pauza6.
Pulzný program: 3 rýchle pulzy + 2 pomalší + 2 rýchle (v rýchlom slede za sebou)7.
Pulzný program: 2 krátke pulzy + 1 dlhý8.
Pulzný program: dvojité pulzy9.
Pulzný program: krátke pulzy v rýchlom tempe10.

Vodeodolnosť

Za 100% vodeodolnosť dávame obrovské PLUS! Máloktorý vibrátor je stvorený priamo do vody … Uzáver musí byť
dobre zaskrutkovaný. Keď uzáver nedotiahnete úplne, môže sa dovnútra dostať voda a H2O Pink Drop prestane
vibrovať. Pomoc je jednoduchá, odstráňte viečko a nechajte dôkladne vyschnúť.

Dizajn a tvar

H20 Pink Drop je ľahko zahnutý, prispôsobený na dráždenie bodu G. Vnútorná strana pred ohybom trošku zvlnená. Po
celej dĺžke vnútornej strany vystupujú dve úzke linky prepojené do oválu. V koncovke je zabudovaná tryska, ktorou
prúdi voda zo sprchovej hadice.
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Materiál

Mäkučký a pružný materiál ohnete do všetkých svetových strán. Silikón je moooc príjemný na dotyk. Hebký ako
zamat. Biele časti ktoré vidíte sú koncovky z ABS plastu so silikónovými doplnky (ovládacie tlačidlo + vodná tryska).

Farba

Sýto ružová farba s bieloružová koncovkou.

Rozmery

Celková dĺžka s koncovkou k sprche: 19,5 cm
Celková dĺžka s klasickou koncovkou: 17 cm
Použiteľná dĺžka: 12,5 cm
Priemer: 2,5–3 cm
Hmotnosť vibrátora s tryskou: 156 g
Hmotnosť vibrátora bez trysky: 124 g
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