
 

 

Philips
Warm Sensual Massager

med ljusset

HF8430
Varm sensuell massageapparat med stämningsljus
Med fem inställningar för alla kroppsdelars njutning
Med de här ljusen kan du skapa en romantisk stämning och med den varma sensuella 
massageapparaten i kombination med dina smekningar kan du skänka din partner njutning 
under förspelet. Slappna av, ge dig hän och låt äventyret börja...

Utformad för intim användning
• Särskilt utformad för att passa naturligt efter kroppen

Förvärmningsfunktion för behaglig kroppstemperatur
• Kan enkelt förvärmas före användning

Tre ljus
• Med de här ljusen kan du skapa en romantisk stämning

Mjukt, sensuellt material
• Känns sensuell och sexig mot huden

Vattentät
• Använd massageapparaten i duschen



 Ljus

Med de här ljusen kan du skapa en romantisk 
stämning och du tänder och släcker dem med en 
enkel rörelse. Ljusen i kombination med dina 
smekningar ger ökad njutning och får er båda i rätt 
stämning.

Förvärmningsfunktion

Du kan välja att värma massageapparaten till en 
behaglig kroppstemperatur. Det gör du genom att 
placera apparaten på laddningsenheten och trycka på 
förvärmningsknappen. Det tar fem minuter för den 
att bli varm. Förutom den njutning som din beröring 
ger får din partner även känna den upphetsande 
värmen från massageapparaten.

Sensuella former för båda

Massageapparaten känns bekväm att hålla på många 
olika sätt – i handflatan, mellan fingrarna eller med 
fingertopparna. Massageapparaten är särskilt 
utformad att passa lika naturligt i handen som efter 
kroppens olika kurvor och delar. Du kan hela tiden 
behålla hudkontakten med din partner. Du kan till 
exempel vrida den konkava delen bort från 
handflatan och smeka penis eller sluta handen om 
den konkava ytan och stimulera klitoris med den 
rundade toppen.

Använd i duschen
Massageapparaterna är vattentäta så ni kan använda 
dem i duschen eller i badet. Prova apparaterna under 
vatten och känn den sköna pulsen mot kroppen. Ni 
kommer att upptäcka att "ta ett bad" får en helt ny 
innebörd med de här två sensuella 
massageapparaterna!

Mjukt, sensuellt material

Massageapparaten är gjord av ett mjukt, sensuellt 
material som känns skönt och sexigt mot huden. Den 
kan med fördel användas under förspelet eller 
samlag. Utnyttja den naturliga passformen för att 
experimentera tillsammans och uppnå stimulering 
och njutning.
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Specifikationer
Design och finish
• Material: Mjukt ytskikt
• Färg(er): Lila

Tekniska specifikationer
• Batterityp: NiMh
• Spänning: 100–240 V
• Laddning: Sladdlös och uppladdningsbar
• Laddningstid: 24 timmar
• Frekvens: 50-60 Hz
• Vattentät: Vattentät, kan användas i duschen eller 

badet

Vibrations-
• frekvens (max): 95 Hz
• Hastighetslägen: 5
• Vibrationslägen: 4
• Ljudnivå (medel): 32 dB
• Ljudnivå (max): 43 dB

Vikt
• Laddare: 114 g
• Intimmassageprodukt: 74 g
•
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