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Varm sensuell massasjeenhet
Med fem innstillinger for å tilfredsstille alle kroppssoner
Denne varme sensuelle massasjeenheten er perfekt for å tenne begge. Ta deg tid til å
tenne partneren med kombinasjonen av den vibrerende massasjeenheten og kjærtegn.
Slapp av, nyt og la reisen begynne ...
Forvarm til komfortabel kroppstemperatur
• Kan enkelt forvarmes før bruk
Flere vibrasjonsmodi for opphissende variasjon
• Fem vibrasjonsinnstillinger og fem intensitetsnivåer
Formet for intim bruk
• Spesielt utformet for å passe naturlig med kroppen din
Vanntett
• Bruk i dusjen eller badekaret
Kompatible med glidemidler
• Kan brukes med vann- eller silikonbaserte glidemidler
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Varm sensuell massasjeenhet
for deling

Spesifikasjoner
Design og utseende

Vibrering

• Materialer: Myk overflate
• Farge(r): Lilla

Tekniske spesifikasjoner
•
•
•
•
•
•

Høydepunkter

Batteritype: NiMH
Lading: Trådløs opplading
Ladetid: 24 time(r)
Frekvens: 50–60 Hz
Spenning: 100–240 V
Vannbestandig: Vanntett, kan brukes i badekaret/
dusjen

•
•
•
•
•

Frekvens (maks.): 95 Hz
Antall intensiteter: 5
Antall modi: 4
Lydnivå (gjennomsnitt): 32 dB
Lydnivå (maks.): 43 dB

Forvarmingsfunksjon

Vekt

• Ladeenhet: 114 g
• Intim massasjeenhet: 74 g
•

Du kan velge å forsiktig forvarme den sensuelle
massasjeenheten til komfortabel kroppstemperatur.
Sett massasjeenheten på laderen, og trykk på
forvarmingsknappen. Massasjeenheten bruker fem
minutter på å varme seg opp. I tillegg til din
behagelige berøring vil partneren din også føle en
opphissende varme fra massasjeenhetens overflate.

Sensuell form for begge

Massasjeenheten er behagelig å holde på en rekke
måter: i håndflaten, mellom fingrene eller med
fingertuppene. Massasjeenheten er spesielt utformet
til å ligge like naturlig i hånden som den passer til de
enkelte kurvene og delene av kroppen, samtidig som
du kan ha hudkontakt med partneren. Du kan for
eksempel vri den konkave delen bort fra håndflaten
for å stryke penis, eller du kan legge hånden rundt
den konkave overflaten for å pirre klitoris med den
runde tuppen.

Mykt, sensuelt materiale

Den sensuelle massasjeenheten er laget av et mykt,
sensuelt materiale og føles komfortabel og sexy mot
huden. La massasjeenheten inngå i forspillet, eller
bruk den under akten. Bruk det at den ligger naturlig
i hånden, til å eksperimentere med opphisselse og
stimulering mens dere hele tiden berører hverandre.
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