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Vibrátor Triple Rabbit – 3x vibrácia

Nabíjanie

Triple Rabbit je napájaný na akumulátorovú batériu – nabíjačka USB. Pri teste sme
namerali dobu nabíjania cca 5 hodín a 30 minút. Pri nabíjaní svieti v zadnej časti
ovládanie červené svetielko, akonáhle je vibrátor nabitý začne svietiť zelené
svetielko. U niektorých vibrátorov sa musia s káblikom rôzne manipulovať než sa začne
vibrátor nabíjať.

Ovládanie

V spodnej časti vibrátora nájdeme dva prepínače – malý a veľký. Malým
prepínačom nastavujeme vibráciu králička (na klitoris). Zapneme krátkym stlačením,
ďalším stláčaním prepíname postupne 3 stupne intenzity vibrácií. Pre vypnutie vibrácií
podržíme malý prepínač na min. 3 sekundy.

Veľkým prepínačom ovládame telo vibrátora (vaginálne časť). Má dve polohy – hore a
dole. Dlhším stlačením hore zapneme vibrácie. Ďalším prepínaním si môžeme nastaviť
jeden z 5 pulzných programov. Ďalší program navolíme krátkym stlačením tlačidla nahor
alebo nadol (možno ľubovoľne prepínať). Pre vypnutie vibrátora podržíme 3 sekundy
tlačidlo nadol.

Obe časti (králiček na klitoris aj dlhšie vaginálne časť) môžu vibrovať samostatne alebo dohromady.

Dizajn a tvar

Tvar vibrátora rovný a hladký, vo vrchnej časti (špička) mierne zahnutý k dráždenie bodu G. Menšie vibrátorik je
v tvare zajačika (dlhšia uška dráždi klitoris).

Materiál

Vyrobený zo 100% silikónu. Hladký a jemný na dotyk, veľmi príjemný. Ohybný v strednej časti, králiček mierne
ohybný.

Farba

Farba vibrátora je pastelovo ružová, nepriehľadná. Ovládanie v bielej farbe.

Rozmery

Dĺžka vr. ovládanie: 24 cm
Dĺžka bez ovládania: 17,5 – 19,5 cm
Priemer vrchnej časti: 3,5 cm
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Priemer strednej časti: 3,5 cm
Priemer spodnej časti: 4 cm
Dĺžka vibrátoriku na klitoris: 8 – 11 cm
Dĺžka uší zajačika: 3,5 cm
Priemer vibrátoriku na klitoris: 3 cm
Priemer uší zajačika: 0,5 – 1 cm
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