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Fun Factory Cobra Libre II pánsky vibrátor

Údržba

Jednoducho umývajte mydlom pod tečúcou vodou. Dezinfekcia pomôcok
sa postará o dokonalé očistenie hračky po každom použití. Sterilizácia a
vyváranie: Nie je dôvod pomôcky vyvárať. Samotný výrobca si stojí za tým, že
var nie je dobrý nápad aj napriek odolnosť silikónového materiálu. Silikón nie je
pórovitý materiál, takže sa v ňom neusadzujú nečistoty. Ak chce niekto doma
experimentovať s vyváraním, tak na vlastné nebezpečenstvo.

Ovládanie

Ak máme otvor smerom k telu, potom: spustiť a vypnúť možno dlhým dotykom
priečneho tlačidlá, programy sa volí opakovaným dotykom pravého, intenzita
(teda skôr zníženie) dotykom ľavého tlačidla. Dotyky môžu byť jemné, nie je
potrebné silného stisku.

10 stupňov plynulých vibrácií
3 stupne pulzných vibrácií, motorky sa naprogramovanú striedajú
do 5. stupňa vibruje jeden motoriek
od 6. stupňa sa zapína aj druhý motoriek

Vodeodolnosť

Milovníci vodných hrátok určite ocenia jej plne vodeodolné prevedenie. Sprcha či vaňa môžu byť každodennou
záležitosťou.

Dizajn a tvar

Tvar pripomína model auta či moderného holiaceho strojčeka, dizajnovo je veľmi zaujímavý. Vchod do vagíny
pripomína tvarom otvorené ústa.

Materiál

Kombinácia pevného ABS plastu a lekárskeho silikónu najvyššej kvality, ktorý je 100% zdravotne nezávadný.
Vonkajšia časť je plastová, vnútorné prichádzajúce do styku s intímnymi časťami je zo silikónu, ktorý je
príjemne hebký.

Farba

Farba je čierna, vonkajšej časti určenej na uchopenie sú šedé. Ovládač je farebne podsvietený.
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Rozmery

celková dĺžka – 16cm
hĺbka vagíny – cca 7,5cm
priemer najužšej časti vagíny – cca 3,5cm
priemer najširšej časti pri vchode – 6cm
Hmotnosť: 307 g
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