Philips
Warme sensuele
stimulator

met kaarslampjes
HF8430

Warme sensuele stimulator
Met vijf standen voor stimulatie van alle lichaamszones
Creëer een romantische omgeving met de sfeerlampjes. Samen met uw aanrakingen
helpt deze warme sensuele stimulator uw partner opgewonden te raken. Neem alle tijd
voor elkaar en uw intieme samenzijn...
Drie kaarslampjes
• Creëer een romantische sfeer met de kaarslampjes
Met voorverwarmknop voor een aangename temperatuur
• Eenvoudig voor te verwarmen voor gebruik
Gevormd voor intiem gebruik
• Speciale vorm volgt de natuurlijke vormen van uw lichaam
Waterdicht
• De stimulator is geschikt voor gebruik in de douche
Zachte, sensuele materialen
• Voelt comfortabel en sexy tegen uw huid

HF8430/00

Warme sensuele stimulator
met kaarslampjes

Kenmerken
Kaarslampjes

Specificaties
Sensuele vorm voor beiden

Ontwerp en afwerking

• Materialen: Zacht bovenmateriaal
• Kleur(en): Paars

Technische specificaties
•
•
•
•
•
•

De kaarslampjes zorgen voor een romantische sfeer
en u kunt ze met een eenvoudige beweging in- en
uitschakelen. De set zorgt in combinatie met uw
strelingen voor nog meer sfeer en u zult beiden in
een intieme stemming komen.

Voorverwarmfunctie

U kunt de stimulator op meerdere manieren prettig
vasthouden: in uw handpalm, tussen uw vingers of
met uw vingertoppen. De stimulator heeft een
speciale, natuurlijke vorm die goed in de hand ligt en
de rondingen en delen van het lichaam perfect volgt,
zonder dat u en uw partner het huidcontact
verliezen. U kunt de stimulator bijvoorbeeld met het
holle deel naar boven in de handpalm nemen om de
penis te strelen of uw hand om de holle kant houden
om de clitoris te prikkelen met de afgeronde punten.

Geschikt voor onder de douche

De stimulators zijn waterdicht, dus u kunt ze
gewoon onder de douche of in bad gebruiken.
Probeer de stimulators eens onder water voor een
aangenaam pulserend gevoel tegen uw lichaam. U
zult merken dat met de dubbele sensuele stimulators
het genot in "golfjes" komt aanzwellen!
U kunt ervoor kiezen om de sensuele stimulator
voorzichtig voor te verwarmen tot een
comfortabele lichaamstemperatuur. Om het
apparaat voor te verwarmen plaatst u de stimulator
in het oplaadstation en drukt u op de
voorverwarmknop. Het voorverwarmen duurt
ongeveer vijf minuten. Dankzij de combinatie van
voorverwarmen en het prettige gevoel van uw
aanraking ervaart uw partner een opwindende
warmte via het oppervlak van de stimulator.

Zachte, sensuele materialen

De sensuele stimulator is gemaakt van zacht,
sensueel materiaal dat comfortabel en sexy aanvoelt.
Gebruik deze gemakkelijk in de hand liggende
stimulator bij het voorspel en tijdens het vrijen.
Experimenteer samen voor extra spanning en
stimulatie terwijl u elkaar blijft aanraken.
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Batterijtype: NiMh
Voltage: 100-240 volt
Opladen: Snoerloos oplaadbaar
Oplaadtijd: 24 uur
Frequentie: 50-60 Hz
Waterbestendig: Waterdicht; kan worden gebruikt
in bad/onder de douche

Vibratie
•
•
•
•
•

Frequentie (maximaal): 95 Hz
Aantal intensiteiten: 5
Aantal standen: 4
Geluidsniveau (gemiddeld): 32 dB
Geluidsniveau (maximaal): 43 dB

Gewicht

• Oplaadcassette: 114 g
• Sensuele stimulator: 74 g
•

