
 

 

Philips
Kaksoishieromalaitteet

miehelle ja naiselle

HF8400
Tyydyttävin seksilelu pariskunnille*

Sopii niin miehen kuin naisenkin erogeenisille alueille
Pakkaus on täydellinen toistenne erogeenisten alueiden samanaikaiseen stimulointiin. Se 
sisältää kaksi hieromalaitetta, toinen miehelle ja toinen naiselle. Molemmissa on 
stimulointipiste kumppanisi kiihottamiseen.

Teille molemmille
• Naisen hieromalaite mielihyvän tuottamiseen miehelle
• Miehen hieromalaite mielihyvän tuottamiseen naiselle

Useita värinätiloja ja -voimakkuuksia
• Neljä kiihottavaa vibraatiotilaa täydellisiin viettelyhetkiin

Yhteensopivia liukuvoiteiden kanssa ja helposti puhdistettavia
• paranna kokemusta käyttämällä liukuvoiteita

Latauskotelo
• Huomaamaton latauskotelo langatonta latausta ja säilytystä varten

Pehmeä, aistillinen materiaali
• Tuntuu miellyttävältä ja seksikkäältä iholla



 Naiselle miehen miellyttämiseen

Miehen hieromalaite on muotoiltu erityisesti miehen 
kiihottamiseen ja miellyttämiseen. Miehen 
hieromalaitteen kaaret on muotoiltu hänen 
vartalonsa intiimien muotojen mukaisesti 
voimistamaan eroottista nautintoa. Voit sivellä 
laitteen leveällä pinnalla hitaasti reisien sisäpintaa tai 
penistä. Pyöreät kärjet sopivat pienempien alueiden, 
nännien ympäristön sekä sukupuolielinten ja 
peräsuolen alueiden kiusoittelevaan kosketteluun.

Miehelle naisen miellyttämiseen

Naisen hieromalaite on muotoiltu erityisesti naisen 
kiihottamiseen ja miellyttämiseen. Hieromalaitteen 
värisevällä kärjellä voit kiihottaa naisen erogeenisiä 
alueita. Kokeile esimerkiksi rentouttavaa sykäystä 
häpyhuuliin tai käännä intiimihieromalaitteen kärki 
alaspäin ja kiihota klitorista värisevällä kärjellä. 
Laitetta voidaan käyttää myös monilla muillakin 
vartalon alueilla.

Latauskotelo

Kaksoishieromalaitteet voidaan ladata kauniissa, 
hillityssä latauskotelossa. Voit jättää sen yöpöydälle! 
Kukaan ei tiedä, mihin sitä käytät...

Pehmeä, aistillinen materiaali
Pehmeästä, aistillisesta materiaalista valmistetut 
hieromalaitteet tuntuvat miellyttävältä ja seksikkäältä 
iholla. Käytä hieromalaitteita esileikissä. Niiden 
käteensopivuus edistää kiihotusta ja stimulointia sekä 
säilyttää kosketuksen kumppaneiden välillä.
HF8400/00

Kohokohdat

* Verrattuna Durex Play Dream-, Jimmy Jane Form 6- ja Lelo Lily -
tuotteeseen.
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Muotoilu ja pinnoitus
• Materiaalit: Pehmeä pintakerros
• Väri(t): Violetti

Tekniset tiedot
• Akkutyyppi: NiMH
• Jännite: 100 - 240 V
• Lataaminen: Langaton ladattava
• Latausaika: 24 tunti(a)
• Taajuus: 50–60 Hz
• Vedenkestävä: Roiskesuojattu, puhdista kostealla 

kankaalla

Värinä
• Taajuus (enintään): 120 Hz
• Voimakkuustasojen määrä: 5
• Tilojen määrä: 4
• Äänitaso (keskimäärin): 46 dB
• Äänitaso (enintään): 49 dB

Paino
• Latauskotelo: 462 g
• Naisen hieromalaite: 62 g
• Miehen hieromalaite: 73 g
•
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