
 

 

Philips
Sensuell massasjeenhet

for ham og henne

HF8420
Sensuell massasjeenhet

Stimulererende for erogene soner – både for ham og henne
Den bølgede tuppen på den sensuelle massasjeenheten tilfører en ny dimensjon av stimuli 
til berøringen og en ekstra erotisk spenning fra den vibrerende følelsen. Utforsk nye måter 
å opphisse hverandre på.

Ett stimulerende punkt der du kan fokusere nytelsen
• Ett stimulerende punkt der du kan fokusere nytelsen

Flere vibrasjonsinnstillinger for opphissende variasjon
• Fire vibrasjonsinnstillinger og fem intensitetsnivåer

Vanntett
• Bruk i dusjen eller badekaret

Kompatible med glidemidler
• Kan brukes med vann- eller silikonbaserte glidemidler

Formet for intim bruk
• Spesielt utformet for å passe naturlig med kroppen din



 Ett stimulerende punkt

Den avrundede, bølgete tuppen er perfekt for å pirre 
og erte på mer fokuserte måter og steder, for 
eksempel rundt brystvortene eller mellom 
genitaliene og rektum. Du kan tilføre enda mer 
variasjon og spenning til følelsen ved å bevege 
massasjeenheten i sirkler eller i åttetall, og du kan 
eksperimentere med forskjellige vibrasjonsmodi. 
Prøv med en avslappende pulsering på kjønnsleppene 
eller skrotum, for eksempel, etterfulgt av en intens 
puls på klitoris eller penis.

Flere vibrasjonsinnstillinger

Stimulerende følelser med flere 
vibrasjonsinnstillinger og intensiteter. Det er fire 
vibrasjonsmodi: Glow, Wave, Heartbeat og Thrill for 
opphissende variasjon. Den sensuelle 
massasjeenheten er en forlengelse av hendene og 
fingrene dine, og den kan skape enda mer sensuelle 
følelser i de erogene sonene. Bare stryk, lag sirkler 
eller hold den mot stedene som partneren synes er 
mest opphissende – de samme områdene som du 
ellers ville kysset, kjærtegnet eller kilt. Selv om den 
er utformet for å gjøre forspillet enda mer fantastisk, 
kan massasjeenheten også brukes til å forbedre 
øyeblikk der dere tar på hverandre, for eksempel 
under en fot- eller nakkemassasje.
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Design og utseende
• Materialer: Myk overflate på ABS
• Farge(r): Lilla

Tekniske spesifikasjoner
• Batteritype: Li-ION
• Spenning: 100–240 V
• Lading: Trådløs opplading
• Ladetid: Opptil 4 timer time(r)

• Frekvens: 50–60 Hz
• Vannbestandig: Vanntett

Vibrering
• Frekvens (maks.): 120 Hz
• Antall intensiteter: 5
• Antall modi: 4
• Lydnivå (gjennomsnitt): 46 dB
• Lydnivå (maks.): 49 dB
•
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