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miehelle ja naiselle

HF8420
Intiimihieromalaite

Miehen ja naisen erogeenisten alueiden kiihottamiseen
Intiimihieromalaitteen kovera kärki lisää kosketuksesi kiihottavuutta ja värinä puolestaan 
lisää eroottista latausta. Voitte kiihottaa toisianne aivan uusilla tavoilla.

Stimulointipiste keskittää nautinnon
• Stimulointipiste keskittää nautinnon

Useita värinäasetuksia erilaisiin kiihotustarpeisiin
• Neljä värinäasetusta ja viisi voimakkuustasoa

Vedenpitävä
• Käytä suihkussa tai kylvyssä

Yhteensopiva liukuvoiteiden kanssa
• Voidaan käyttää vesi- tai silikonipohjaisten liukuvoiteiden kanssa

Muotoiltu intiimiin käyttöön
• Myötäilee luonnollisesti vartalon muotoja



 Stimulointipiste

Pyöristetty, kovera kärki on täydellinen kiusoitteluun 
ja härnäämiseen entistä keskitetymmin ja 
monipuolisemmin esimerkiksi nännin ympärillä tai 
sukupuolielinten ja peräaukon välillä. Voit 
monipuolistaa ja lisätä tuntemuksen kiihkeyttä 
liikuttamalla hieromalaitetta pyörein liikkein tai 
kahdeksikon muotoisesti sekä kokeilemalla eri 
värinätiloja. Kokeile esimeriksi rentouttavaa sykäystä 
häpyhuuliin tai kiveksiin ja sen jälkeen voimakasta 
sykäystä klitorikseen tai penikseen.

Useita värinäasetuksia

Stimuloivia tuntemuksia useilla värinäasetuksilla ja -
voimakkuuksilla. Värinätiloja on neljä: hehku, aalto, 
syke ja väristys. Intiimihieromalaite on käsiesi ja 
sormiesi jatke, jolla voit kiihottaa erogeenisiä alueita. 
Liikuta sitä suoraan tai ympyrän muodossa tai pidä 
sitä paikoillaan kohdissa, jotka kumppanistasi ovat 
kiihottavimpia - samoissa kohdissa, joita usein 
suutelet, hyväilet tai kutitat. Vaikka hieromalaite on 
tarkoitettu lisäämään esileikin lumoa, sitä voi käyttää 
myös muiden läheisten hetkien tehostamiseen, 
esimerkiksi hellän jalka- tai niskahieronnan aikana.
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Muotoilu ja pinnoitus
• Materiaalit: Pehmeä pintakerros ja ABS
• Väri(t): Violetti

Tekniset tiedot
• Akkutyyppi: Litiumioni
• Jännite: 100 - 240 V
• Lataaminen: Langaton ladattava
• Latausaika: Enintään 4 tuntia tunti(a)

• Taajuus: 50–60 Hz
• Vedenkestävä: Vedenpitävä

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