
 

 

Philips
Dual Sensual Massagers

för honom och henne

HF8400
Den mest tillfredsställande sexleksaken för par*
Distinkt design för hans och hennes erogena zoner
Det här setet är perfekt för er båda när ni vill stimulera varandras erogena zoner samtidigt. 
Två massageapparater medföljer, en för honom och en för henne, med 
stimuleringspunkter för att ge partnern njutning.

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

Flera vibrationslägen och hastigheter
• De fyra vibrationslägena är perfekta när ni vill tillfredställa varandra

Kan användas med glidmedel och är lätta att rengöra
• använd med glidmedel för en förbättrad upplevelse

Laddare
• Diskret laddare för trådlös laddning och förvaring

Mjukt, sensuellt material
• Känns sensuell och sexig mot huden



 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.

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 ...

Mjukt, sensuellt material
Massageapparaterna är gjorda av ett mjukt, sensuellt 
material som känns skönt och sexigt mot huden. De 
kan med fördel användas under förspelet och ni kan 
utnyttja den naturliga passformen för att 
experimentera tillsammans och uppnå stimulering 
och njutning.
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Design och finish
• Material: Mjukt ytskikt
• Färg(er): Lila

Tekniska specifikationer
• Batterityp: NiMh
• Spänning: 100–240 V
• Laddning: Sladdlös och uppladdningsbar
• Laddningstid: 24 timmar
• Frekvens: 50-60 Hz
• Vattentät: Stänkskyddad, rengör med fuktig trasa

Vibrations-
• frekvens (max): 120 Hz
• Hastighetslägen: 5
• Vibrationslägen: 4
• Ljudnivå (medel): 46 dB
• Ljudnivå (max): 49 dB

Vikt
• Laddare: 462 g
• Massageapparat för henne: 62 g
• Massageapparat för honom: 73 g
•
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