
 

 

Philips
Dobbelte sensuelle 
massageapparater

til ham og hende

HF8400
Det mest tilfredsstillende erotiske legetøj til par*
Individuelle design til hans og hendes erogene zoner
Dette sæt er det perfekte valg, når I vil stimulere hinandens erogene zoner samtidigt. Der 
er to massagedele, en til hende og en til ham, og de har begge et stimulerende punkt, der 
giver din partner nydelse.

Til ham og hende
• Hendes intimmassageapparat til glæde for ham
• Hans intimmassageapparat til glæde for hende

Flere vibrationsindstillinger og intensiteter
• Fire vibrationstilstande, der er perfekte til at glæde hinanden

Kan bruges sammen med glidecreme og er nemme at rengøre
• brug sammen med glidecreme for at forbedre oplevelsen

Opladeretui
• Diskret opladeretui til ledningsfri opladning og opbevaring

Blødt, sensuelt materiale
• Føles behageligt og ophidsende mod huden



 Hendes - til glæde for ham

Massageapparatet til ham er udformet specielt til at 
stimulere og behage ham. Massageapparatet til ham 
er formet efter hans mest intime former for at 
intensivere den erotiske nydelse. Kør langsomt den 
brede side af massageapparaterne mod f.eks. 
inderlåret eller blidt langs penis. De afrundede 
spidser er perfekte til pirring og drillen på mere 
fokuserede måder og steder, f.eks. rundt om 
brystvorten eller i området mellem kønsdelene og 
rektalområdet.

Hans - til glæde for hende

Massageapparatet til hende er udformet specielt til at 
stimulere og behage hende. Det spidse område af 
massageapparatet vibrerer. Det kan du bruge til at 
stimulere hendes erogene zoner. Prøv f.eks. en 
afslappende puls på skamlæben, eller hold spidsen af 
massageapparatet nedad for at pirre klitoris. 
Massageapparatet kan naturligvis også bruges på 
mange andre af kroppens områder.

Opladeretui

De dobbelte massageapparater kan oplades i det 
smukke og diskrete opbevaringsetui, som I sagtens 
kan lade stå fremme på natbordet! Ingen vil ane, hvad 
I bruger det til...

Blødt, sensuelt materiale
Intimmassageapparaterne er fremstillet i et blødt og 
sensuelt materiale, så de føles behagelige og 
ophidsende imod huden. Indarbejd disse 
massageapparater i forspillet vha. deres naturlige 
pasform i hånden, og eksperimentér sammen for at 
blive ophidset og stimuleret samtidig med, at den 
gensidige berøring fastholdes.
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* Sammenlignet med Durex Play Dream, Jimmy Jane Form 6 og Lelo 
Lily
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Design og finish
• Materialer: Blød overflade
• Farve(r): Lilla

Tekniske specifikationer
• Batteritype: NiMH
• Spænding: 100-240 V
• Opladning: Ledningsfri opladning
• Opladningstid: 24 time(r)
• Frekvens: 50-60 Hz
• Vandtæt: Stænksikker, rengør med fugtig klud

Vibration
• Frekvens (maks.): 120 Hz
• Antal intensiteter: 5
• Antal indstillinger: 4
• Lydniveau (gennemsnit): 46 dB
• Lydniveau (maks.): 49 dB

Vægt
• Opladeretui: 462 g
• Massageapparatet til hende: 62 g
• Massageapparatet til ham: 73 g
•
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