
 

 

Philips
Dual Sensual Massagers

HF8440
Sensuella massageapparater för män och kvinnor
Distinkt design för hans och hennes erogena zoner
Forskning har vetenskapligt bevisat att Dual Sensual Massagers är upphetsande för båda 
parter. De här sensuella massageapparaterna för honom och henne har alla sin egen unika 
form, vilket optimerar kontakten med de manliga och kvinnliga erogena zonerna.

För henne och honom
• Hans massageapparat för hennes njutning
• Hennes massageapparat för hans njutning

Utformad för intim användning
• Särskilt utformad för att passa naturligt efter kroppen

Laddare
• Diskret laddare för trådlös laddning och förvaring

Vattentät
• Använd massageapparaten i duschen

Flera vibrationsinställningar för variation
• De fyra vibrationslägena är perfekta när ni vill tillfredställa varandra



 Laddare

Dual Sensual Massagers kan laddas i den vackra och 
diskreta laddaren. Du kan ha den bredvid sängen! 
Ingen kommer att veta vad du ska använda den till ...

Massageapparat för män

Den manliga massageapparaten är särskilt utformad 
för stimulering och njutning för honom. Kurvorna på 
den manliga apparaten passar hans mest intima 
former och ökar den sexuella njutningen. För 
långsamt den breda sidan av massageapparaten 
uppför insidan av låret, eller mjukt utmed penis. De 
rundade topparna är perfekt för att stimulera på mer 
fokuserade sätt och områden, t.ex. kring bröstvårtan 
eller mellan kön och anus.

Massageapparat för kvinnor

Massageapparaten för kvinnor är särskilt utformad 
för hennes njutning. Massageapparatens huvud 

vibrerar så att du kan stimulera hennes erogena 
zoner. Du kan försöka med en avslappnande 
vibration på blygdläppar eller hålla 
massageapparatens huvud neråt och reta klitoris. 
Massageapparaten kan naturligtvis även användas på 
många andra delar av kroppen.

Använd i duschen
Massageapparaterna är vattentäta så ni kan använda 
dem i duschen eller i badet. Prova apparaterna under 
vatten och känn den sköna pulsen mot kroppen. Ni 
kommer att upptäcka att "ta ett bad" får en helt ny 
innebörd med de här två sensuella 
massageapparaterna!

Flera vibrationsinställningar
Stimulerande upplevelse med flera 
vibrationsinställningar och intensitetsnivåer. Fyra 
vibrationslägen: Glow, Wave, Heartbeat och Thrill 
för variation. Den sensuella massageapparaten är en 
"förlängning" av dina händer och fingrar, som kan 
skapa ännu mer sensuell njutning i de erogena 
zonerna. Du kan helt enkelt smeka, göra 
cirkelrörelser eller hålla den på platser som din 
partner finner mest upphetsande – samma platser du 
skulle kyssa, smeka eller kittla. Apparaten är 
utformad för att göra förspelet fantastiskt men den 
kan också användas för att förstärka andra ögonblick 
av sensuell njutning, till exempel vid en fot- eller 
nackmassage.

Sensuella former för båda
Massageapparaten känns bekväm att hålla på många 
olika sätt – i handflatan, mellan fingrarna eller med 
fingertopparna. Massageapparaten är särskilt 
utformad att passa lika naturligt i handen som efter 
kroppens olika kurvor och delar. Du kan hela tiden 
behålla hudkontakten med din partner. Du kan till 
exempel vrida den konkava delen bort från 
handflatan och smeka penis eller sluta handen om 
den konkava ytan och stimulera klitoris med den 
rundade toppen.

Upphetsande för båda parter
Forskning har vetenskapligt bevisat att Dual Sensual 
Massagers är upphetsande för båda parter. De håller 
verkligen vad de lovar … de ökar njutningen för er 
båda så att ni kan uppleva en helt ny nivå av lekfullhet 
och sensualitet i ert sexliv.
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Specifikationer
Tekniska specifikationer
• Spänning: 100–240 V
• Batterityp: NiMh
• Frekvens: 50-60 Hz
• Laddning: Sladdlös och uppladdningsbar
• Laddningstid: 4 hr
• Vattentät: Vattentät

Vibrations-
• frekvens (max): 120 Hz
• Vibrationslägen: 4
• Hastighetslägen: 5
• Sound level (average): 46 dB
• Sound level (max): 49 dB

Vikt
• Charging case: 462 g
• Male massager: 73 g
• Female massager: 62 g
•

* Jämfört med Durex Play Dream, Jimmy Jane Form 6 och Lelo Lily
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