
 

 

Philips
Varmt, sensuelt 
massageapparat

til at dele

HF8410
Gå på opdagelse sammen

Varmt intimmassageapparat til at få jer begge i den rette stemning

Dette varme, sensuelle massageapparat er skabt til at få jer begge i den rette stemning. 
Giv dig tid til at stimulere din partner med kombinationen af det vibrerende 
massageapparat og dine kærtegn. Slap af, nyd det, og lad rejsen begynde...

Opvarm til behagelig kropstemperatur
• Nem opvarmning før brug

Flere vibrationsindstillinger giver varieret stimulering
• Fem vibrationsindstillinger og fem intensitetsniveauer

Formet til intim brug
• Særligt formet til at passe naturligt til din krop

Vandtæt
• Brug massageapparatet i brusebadet

Kan bruges sammen med glidecreme
• Kan bruges sammen med vand- eller silikonebaseret glidecreme



 Sensuel form til jer begge

Massageapparatet kan holdes komfortabelt på mange 
måder: i håndfladen, mellem dine fingre eller med 
fingerspidserne. Massageapparatet er specielt formet 
til at passe lige så naturligt til din hånd som til særlige 
kurver og dele af kroppen, mens du bevarer 
kropskontakten med din partner. Du kan f.eks. 
vende den indbuede del væk fra håndfladen for at 
kærtegne penis eller folde din hånd rundt om den 
indbuede overflade for at pirre klitoris med den 
afrundede spids.

Opvarmningsfunktion

Du kan vælge at opvarme massageapparatet blidt til 
en behagelig kropstemperatur. Det gør du ved at 
placere massageapparatet på opladeren og trykke på 
opvarmningsknappen. Det tager fem minutter at 
varme massageapparatet op. Varmen, kombineret 
med den nydelse, din berøring giver, gør, at din 
partner også vil opleve en ophidsende varme fra 
massageapparatets overflade.

Blødt, sensuelt materiale

Intimmassageapparatet er fremstillet i et blødt og 
sensuelt materiale, så det føles behageligt og 
ophidsende mod jeres hud. Indarbejd 
massageapparatet i forspillet eller under sex vha. 
dets naturlige pasform i hånden, og eksperimenter 
sammen for at blive ophidset og stimuleret samtidig 
med, at den gensidige berøring fastholdes.
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