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Ultra Power Bullet 8 stymulator łechtaczki Lilac
 

Cena: 122,45 PLN

Opis słownikowy

Gramatura sztuka

Pojemność 1

Producent Satisfyer

Opis produktu
 

Ultra Power Bullet 8 to wibrator o dużej mocy i bardzo silnych wibracjach. Dzięki unikalnemu wzornictwu i kontroli za pomocą
aplikacji urządzenie oferuje wiele opcji na zmysłowe chwile. 

• Kompatybilny z bezpłatną aplikacją Satisfyer — dostępną na iOS i Androida
• Potężne wibracje zapewniają intensywną stymulację łechtaczki
• Dzięki wodoszczelnemu wykończeniu (IPX7) ta zabawka może być bezpiecznie używana w wodzie
• Stymulacja łechtaczki poprzez silne wibracje12 programów wibracyjnych
• Przyjazny dla ciała silikon
• Może być również używany bez aplikacji
• Wstępnie ustawione programy można edytować
• Aplikacja oferuje nieskończoną gamę programów
• Cicha praca
• Akumulator litowo-jonowy
• W zestawie magnetyczny kabel ładujący USB
• Łatwy do czyszczenia

Satisfyer Ultra Power Bullet 8 - Mini wibrator do intensywnej stymulacji łechtaczki

Dzięki ekstrawaganckiemu wyglądowi Satisfyer Ultra Power Bullet 8 nie tylko wyróżnia się wizualnie, ale także oferuje różnorodność
podczas zabaw: użyj wąskiej końcówki do stymulacji łechtaczki lub pozwól, aby wygięta powierzchnia stymulowała Twoje wrażliwe
obszary ciała. Pomimo smukłej budowy i poręcznego rozmiaru, ten mini wibrator, podobnie jak wszystkie Satisfyer Ultra Power Bullets,
zapewnia silne i głębokie wibracje z 5 prędkościami i 7 programami wibracji, którymi można również sterować za pomocą aplikacji
Satisfyer Connect.
To małe urządzenie będzie również idealnym towarzyszem w podróży i wszędzie – nawet pod prysznicem lub w wannie dzięki
wodoodpornej konstrukcji (IPX7). Po rozkoszowaniu się intymną przyjemnością, Ultra Power Bullet 8 można łatwo wyczyścić odrobiną
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wody z mydłem i naładować za pomocą dołączonego kabla USB.

Wibrator sterowany aplikacją 

Kiedy korzystasz z bezpłatnej aplikacji Satisfyer Connect na Androida i Apple iOS, zabawa z Ultra Power Bullet 8 może być jeszcze
bardziej zróżnicowana: oprócz kontroli za pomocą aplikacji możesz również zaprojektować własne programy wibracyjne lub przekazać
kontrolę swojemu partnerowi. Chcesz rozkoszować się rytmem ulubionej muzyki? To urządzenie będzie dla Ciebie idealne. Aplikacja
pozwala poczuć wibracje wszystkich ulubionych utworów ze Spotify.
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