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LELO Ina II vibrátor s výbežkom

Údržba

LELO INU môžeme bez obáv umývať vlažnou vodou. Dezinfekcia pomôcok sa parádne
hodí k udržaniu čistej hračky. Stačí nastriekať pár kvapiek a opláchnuť pod
vlažnou vodou.

Nabíjanie

Vibrátor sa predtým nabíjal cez klasickú nabíjačku do elektrickej zásuvky. Dnes sa
výrobca priklonil k efektívnejšiemu nabíjanie cez USB.

LELO INA 2 vibruje na jedno nabitie bez prestávky až 3 hodiny a 20 minút. Keď začne
vibrácie slabnúť, kontrolky sa rozsvietia na červeno a za chvíľu sa vypne.

Čas nabíjania je okolo 2 hodín. Po nabití prestane dióda blikať a namiesto toho zostane
svietiť, kým vibrátor neodpojíte z nabíjania.

Ovládanie

Vibrátor zapneme pomocou tlačidla PLUS (+). Pre vypnutie stačí stlačiť tlačidlo MÍNUS (-).
Pulzný programy si nastavíte prepínaním šípkou hore. Pri každom pulzného programu
pomocou plus a mínus navolíte aj intenzitu vibrácií. Keď pri zapnutí podržíte PLUS dlhšiu
dobu, nastaví sa hneď 2. alebo 3. stupeň intenzity.

LELO INA 2 na rozdiel od Billy alebo Gigi nemá zámok tlačidiel.

Vibračné programy

LELO INA 2 sa môže pochváliť 8 pulzními programy, ktoré môžete pomocou šípok (hore a dole) umocniť aj šiestimi
stupňami intenzít vibrácií.

vibrácie iba motorku na klitoris (možno nastaviť intenzitu vibrácie)1.
vibrácie iba motorku väčšieho výbežku na klitoris (možno nastaviť intenzitu vibrácie)2.
vibrácie oboch motorčekov súčasne (možno nastaviť intenzitu vibrácie)3.
striedanie vibrácie jedného a druhého motorku cca 4 × za sekundu (možno nastaviť intenzitu vibrácie)4.
obaja motorky súčasne zavibruje a zastaví sa – cca 4 × za sekundu5.
vaginálne vibruje stále, klitoridálny motoriek plynule zoslabuje (cca 1 × za 2 sekundy) prerušovane cca 2 × za6.
sekundu
rovnaké ako 6. program, ale klitoridálny motoriek vibruje stále a vaginálne zosilňuje a zoslabuje7.
vaginálne nepravidelne vibruje (krátko, dlho – rôzne varianty) a klitoridálny stále slabšie vibruje (bez8.
prerušovania)
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Vodeodolnosť

Vodný živel LELO INA 2 si zamilujete. Vďaka vodotesnosti sa ľahko obmýva a spestria napríklad aj relax vo vani.

Dizajn a tvar

Šikovne zahnutý tvar s rozšírenou špičkou kopíruje ženské telo a umožňuje tesné doľahnutie vibrátora na bod G.
Poddajný výbežok na klitoris sa prispôsobí a dráždi presne tam, kde má. Zaujímavý je jednoduchý, elegantný a
moderný vzhľad vibrátora, vďaka ktorému nevyjde z módy ani za niekoľko rokov.

Materiál

Kombinácia PC-ABS plastu a klinického silikónu nás vo slona zaujala. PC-ABS plast sa hojne používa pre svoje skvelé
vlastnosti, ako sú sila, tepelná odolnosť a flexibilita. Lekárskeho silikónu si ceníme u vibrátorov najviac. Dobre sa
obmýva, je chuťovo aj pachovo neutrálny, ale hlavne neobsahuje ftaláty a je hypoalergénny.

Farba

Netradičná kombinácia bielej a zelenej farby púta pozornosť. Vzbudí túžbu vyskúšať niečo nové a dobrodružného.

Rozmery

Veľkostne sa LELO INA 2 radí k stredne veľkým vibrátorom. Uspokojí preto začiatočníčky rovnako dobre ako
ostrieľaných kobry.

Dĺžka: 19,6 cm
Dĺžka klitoridálny časti: 6,2 cm
Dĺžka zelenej časti: 11,6 cm
Priemer vrchnej časti: 3 cm
Priemer klitoridálny časti: 2 cm
Priemer strednej časti: 2,4 cm
Priemer spodnej časti: 4 cm
Hmotnosť: 130 g
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