
 

 

Philips
Dubbele sensuele 
stimulators

voor hem en haar

HF8400
Het meest bevredigende seksspeeltje voor stellen*
Speciaal ontworpen voor zijn en haar erogene zones
Deze set is ideaal voor het tegelijkertijd stimuleren van elkaars erogene zones. De twee 
stimulators - een voor hem en een voor haar - hebben beide een stimulatiepunt om uw 
partner mee te plezieren.

Voor hem en haar
• De stimulator om hem te plezieren
• De stimulator om haar te plezieren

Oplaadcassette
• Discrete oplaadcassette voor draadloos opladen en voor bewaren

Keuze uit stimulatiestanden en intensiteiten
• Met de vier stimulatiestanden kunt u elkaar eindeloos plezieren

Zachte, sensuele materialen
• Voelt comfortabel en sexy tegen uw huid

Zacht zoemgeluid
• Ze maken een zacht zoemend geluid terwijl u elkaar zacht streelt



 Voor haar om hem te plezieren

De stimulator voor hem is speciaal gevormd om hem 
te plezieren. De contouren van de stimulator zijn 
helemaal op hem afgestemd voor nog meer erotisch 
plezier. Gebruik het brede gedeelte van de 
stimulator bijvoorbeeld om de binnenkant van de 
dijen of de schacht van de penis te strelen. De 
afgeronde punten zijn ideaal voor meer gericht 
prikkelen, zoals rond de tepel of rondom de 
geslachtsorganen en de anus.

Oplaadcassette

De dubbele sensuele stimulators worden opgeladen 
in een stijlvolle, discrete oplaadcassette. U kunt hem 
gewoon op uw nachtkastje laten liggen, want 
niemand ziet waarvoor hij dient...

Voor hem om haar te plezieren

De stimulator voor haar is speciaal gevormd om haar 
te plezieren. Het puntje van de stimulator vibreert 
en is daarmee ideaal voor prikkeling van de erogene 
zones. Gebruik bijvoorbeeld een ontspannende 
pulsstand bij de schaamlippen of richt het puntje van 
de stimulator naar beneden voor het prikkelen van 
de clitoris. De stimulator kan natuurlijk ook op 
allerlei andere lichaamsdelen worden gebruikt.

Zachte, sensuele materialen

De sensuele stimulators zijn gemaakt van zacht, 
sensueel materiaal dat comfortabel en sexy aanvoelt. 
Gebruik deze gemakkelijk in de hand liggende 
stimulators bij het voorspel en experimenteer samen 
voor extra spanning en stimulatie terwijl u elkaar 
blijft aanraken.
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Specificaties
Ontwerp en afwerking
• Materialen: Zacht bovenmateriaal
• Kleur(en): Paars

Technische specificaties
• Batterijtype: NiMH
• Voltage: 100-240 V
• Opladen: Snoerloos oplaadbaar
• Oplaadtijd: 24 uur
• Frequentie: 50-60 Hz
• Waterbestendig: Spatwaterdicht, reinigen met 

vochtige doek

Vibratie
• Frequentie (maximaal): 120 Hz
• Aantal intensiteiten: 5
• Aantal standen: 4
• Geluidsniveau (gemiddeld): 46 dB
• Geluidsniveau (maximaal): 49 dB

Gewicht
• Oplaadcassette: 462 g
• Stimulator voor haar: 62 g
• Stimulator voor hem: 73 g
•

* Vergeleken met Durex Play Dream, Jimmy Jane Form 6 en Lelo Lily
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