
 

 

Philips
Massajadores sensuais 
duplos

HF8440
Massajadores sensuais para ele e para ela

Formatos distintos para as zonas erógenas dele e dela
Investigações comprovaram cientificamente que o massajadores sensuais duplos são excitantes 
para ambos os parceiros. Estes massajadores sensuais para ele e para ela têm um formato próprio 
exclusivo que optimiza o contacto com as zonas erógenas feminina e masculina.

Para ele e ela
• O massajador dele para deleite feminino
• O massajador dela para deleite masculino

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

Estojo de carregamento
• Estojo de carregamento discreto para carregamento sem fios e arrumação

À prova de água
• Utilizar o massajador no chuveiro

Várias definições de vibração para variedade de excitação
• Os quatro modos de vibração são perfeitos para a estimulação mútua



 Estojo de carregamento

Os massajadores sensuais duplos podem ser 
carregados na bolsa de carga bela e discreta. Pode 
deixá-la na sua mesa-de-cabeceira! Ninguém saberá 
para que a utiliza...

Para o deleite masculino

O massajador masculino tem um formato especial 
para estimular e satisfazer os homens. As curvas do 
massajador masculino foram moldadas para os seus 
contornos mais íntimos, aumentando o prazer 
erótico. Deslize lentamente a parte mais larga dos 
massajadores, por exemplo, pela parte interior das 
coxas ou ao longo do pénis. As pontas arredondadas 
são perfeitas para estimular áreas mais específicas, 
tais como o mamilo ou a área entre a zona genital e 
rectal.

Para o deleite feminino

O massajador feminino tem um formato especial 
para estimular e satisfazer as mulheres. A ponta é a 

área do massajador que vibra, permitindo a 
estimulação das zonas erógenas dela. Experimente 
uma vibração relaxante nos lábios ou segure a ponta 
do massajador para baixo para estimular o clítoris. 
Naturalmente, o massajador pode ser utilizado em 
muitas outras zonas do corpo.

Utilizar no chuveiro
Os massajadores são à prova de água para que os 
possa usar no chuveiro ou na banheira. Experimente 
os massajadores debaixo de água e sinta uma 
pulsação agradável contra o seu corpo. Irá descobrir 
que os massajadores sensuais duplos conferem um 
significado totalmente novo à expressão "fazer 
ondas"!

Várias vibrações
Sensações excitantes com várias definições de 
vibração e intensidades. Quatro modos de vibração: 
Glow (Brilho), Wave (Onda), Heartbeat (Pulsação) e 
Thrill (Excitação) para variedade de excitação. O 
massajador sensual é uma "extensão" das suas mãos 
e dedos, que pode criar ainda mais sensações 
sensuais nas zonas erógenas. Toque levemente, 
desenhe círculos ou mantenha-o nas zonas que mais 
excitam a/o sua/seu parceira/o – aquelas que 
costuma beijar, acariciar ou estimular. Embora tenha 
sido concebido para tornar os preliminares ainda 
mais fantásticos, o massajador também pode ser 
utilizado para melhorar outros momentos de 
contacto físico, como durante uma carinhosa 
massagem no pescoço ou nos pés.

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.

Excitante para ambos os parceiros
Investigações científicas comprovaram 
cientificamente que os massajadores sensuais duplos 
são excitantes para ambos os parceiros. Nós 
cumprimos a nossa promessa de aumentar o prazer 
para ambos para que possam experimentar um novo 
nível de diversão e sensualidade na vossa vida sexual.
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Especificações
Especificações técnicas
• Tipo de pilha: NiMH
• Voltagem: 100-240 V
• Frequência: 50-60 Hz
• Carregamento: Sem fios; recarregável
• Tempo de carga: 4 hr
• Resistente à água: À prova de água

Vibração
• Modos: 4
• Frequência (máx.): 120 Hz
• Regulações de intensidade: 5
• Sound level (average): 46 dB
• Sound level (max): 49 dB

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

* Comparado com o Durex Play Dream, o Jimmy Jane Form 6 e o Lelo 
Lily
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