
 

 

Philips
Sensuelt massageapparat

til ham og hende

HF8420
Sensuelt massageapparat

Stimulerer hans og hendes erogene zoner
Det sensuelle massageapparats afrundede spids føjer en ny stimulerende dimension til 
jeres berøringer, og vibrationerne giver ekstra erotisk ladning. Udforsk nye måder at pirre 
hinanden på.

Et stimuleringspunkt, hvor nydelsen fokuseres
• Et stimuleringspunkt, hvor nydelsen fokuseres

Flere vibrationsindstillinger giver varieret stimulation
• Fire vibrationsindstillinger og fem intensitetsniveauer

Vandtæt
• Kan bruges i både bruse- og karbad

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

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



 Et stimuleringspunkt

Den afrundede spids er perfekt til pirring og drillen 
på mere fokuserede måder og steder, f.eks. rundt 
om brystvorten eller i området mellem kønsdelene 
og rektalområdet. Du kan gøre følelsen endnu mere 
afvekslende eller alsidig ved at bevæge 
massageapparatet i cirkler eller 8-taller og 
eksperimentere med forskellige 
vibrationsindstillinger. Prøv f.eks. en afslappende puls 
på skamlæben eller pungen efterfulgt af en intens puls 
på klitoris eller penis.

Flere vibrationsindstillinger

Stimulering med flere vibrationsindstillinger eller 
intensiteter. Der er fire vibrationsindstillinger: Glow, 
Wave, Heartbeat og Thrill til ophidsende alsidighed. 
Det sensuelle massageapparat er en "forlængelse" af 
dine hænder og fingre, der kan skabe endnu mere 
sensuelle følelser i de erogene zoner. Du skal bare 
kærtegne, lave cirkelbevægelser eller fastholde den 
på de steder, din partner finder det mest ophidsende 
- de samme områder du ville kysse, kærtegne eller 
kilde. Selv om den er designet til at gøre forspillet 
endnu mere fantastisk, kan massageapparatet også 
bruges til at øge nydelsen i andre øjeblikke med intim 
berøring, f.eks. under en kærlig fod- eller 
nakkemassage.
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Design og finish
• Materialer: Blød overflade på ABS
• Farve(r): Lilla

Tekniske specifikationer
• Batteritype: Li-ion
• Spænding: 100-240 V
• Opladning: Ledningsfri opladning
• Opladningstid: Op til 4 timer time(r)

• Frekvens: 50-60 Hz
• Vandtæt: Vandtæt

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