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HF8410
Massajador sensual aquecido

Com cinco regulações para massajar todas as zonas do corpo
Este massajador sensual aquecido é ideal para estimular os sentidos do casal. Desperte 
as mais incríveis sensações na sua cara metade combinando o massajador e as suas 
carícias. Descontraia, desfrute e deixe a viagem começar...

Pré-aquecimento para uma temperatura confortável
• Pode ser facilmente pré-aquecido antes da utilização

Vários modos de vibração para variedade de excitação
• Cinco definições de vibração e cinco níveis de intensidade

Formato para utilização íntima
• Moldado especificamente para se adaptar naturalmente ao seu corpo

À prova de água
• Utilizar no chuveiro ou banheira

Compatíveis com a utilização de lubrificante
• Podem ser utilizados com lubrificantes à base de água ou silicone



 Função de pré-aquecimento

Pode escolher pré-aquecer gentilmente o 
massajador sensual a uma temperatura confortável. 
Para o fazer, coloque o massajador no carregador e 
prima o botão de pré-aquecimento. Demora cerca 
de cinco minutos até o massajador aquecer. O calor, 
juntamente com o prazer resultante do seu toque, 
proporciona ao seu parceiro um calor excitante 
emanado pela superfície do massajador.

Formato sensual para ambos

Pode segurar confortavelmente o massajador em 
várias posições; na palma da sua mão, entre os dedos 
ou com as pontas dos dedos. O massajador foi 
moldado especificamente para se adaptar 
naturalmente tanto à sua mão, como às curvas 
específicas e diferentes partes do corpo, enquanto 
lhe permite manter o contacto com a pele do seu 
parceiro. Por exemplo, pode pegar no massajador 
com a parte côncava voltada para fora para tocar no 
pénis ou envolver a parte côncava com a mão para 
estimular o clítoris com a ponta arredondada.

Material macio e sensual

Fabricado num material suave e sensual, o 
massajador íntimo tem um toque confortável e 
sensual na sua pele. Integre o massajador nos 
preliminares ou utilize-o durante o acto sexual. Tire 
partido do tamanho à medida da sua mão para 
desfrutar de novas experiências, mantendo o 
contacto entre os membros do casal.
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Design e acabamento
• Materiais: Revestimento suave ao toque
• Cor(es): Púrpura

Especificações técnicas
• Tipo de pilhas: NiMH
• Carregamento: Sem fios; recarregável
• Tempo de carga: 24 hora(s)
• Frequência: 50-60 Hz
• Voltagem: 100-240 V
• Resistente à água: Estanque; pode ser utilizado no 

banho/chuveiro

Vibração
• Frequência (máx.): 95 Hz
• Regulações de intensidade: 5
• Modos: 4
• Nível de som (médio): 32 dB
• Nível de som (máx.): 43 dB

Peso
• Estojo de carregamento: 114 g
• Massajador íntimo: 74 g
•
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