
 

 

Philips
Sensual Massager

för honom och henne

HF8420
Sensual Massager

Stimulerar hans och hennes erogena zoner
Den sensuella massageapparatens krusade topp ger en helt ny dimension i beröringens 
stimulering, och en extra erotisk laddning från den vibrerande upplevelsen. Upptäck nya 
sätt att utforska varandra.

En stimuleringspunkt för att fokusera på njutningen
• En stimuleringspunkt för att fokusera på njutningen

Flera vibrationsinställningar för variation
• Fyra vibrationsinställningar och fem intensitetsnivåer

Vattentät
• Använd i duschen eller badet

Kan användas med glidmedel
• Kan användas med vatten eller silikonbaserat glidmedel

Utformad för intim användning
• Särskilt utformad för att passa naturligt efter kroppen



 En stimuleringspunkt

Den rundade, krusade toppen är perfekt för att 
stimulera på mer fokuserade sätt och områden, t.ex. 
kring bröstvårtan eller mellan kön och anus. Du kan 
också göra upphetsningen än mer varierad genom att 
röra massageapparaten i cirklar, eller i en åtta, och 
experimentera med olika vibrationslägen. Du kan 
försöka med en avslappnande vibration på 
blygdläppar eller pung följt av en intensiv vibration på 
klitoris och penis.

Flera vibrationsinställningar

Stimulerande upplevelse med flera 
vibrationsinställningar och intensitetsnivåer. Det 
finns fyra vibrationslägen: Glow, Wave, Heartbeat 
och Thrill för variation. Den sensuella 
massageapparaten är en "förlängning" av dina händer 
och fingrar, som kan skapa ännu mer sensuell 
njutning i de erogena zonerna. Du kan helt enkelt 
smeka, göra cirkelrörelser eller hålla den på platser 
som din partner finner mest upphetsande – samma 
platser du skulle kyssa, smeka eller kittla. Apparaten 
är utformad för att göra förspelet fantastiskt men 
den kan också användas för att förstärka andra 
ögonblick av sensuell njutning, till exempel vid en fot- 
eller nackmassage.
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Design och finish
• Material: Ytskikt med mjuk känsla över ABS
• Färg(er): Lila

Tekniska specifikationer
• Batterityp: Litiumjon
• Spänning: 100–240 V
• Laddning: Sladdlös och uppladdningsbar
• Laddningstid: Upp till 4 timmar timmar

• Frekvens: 50-60 Hz
• Vattentät: Vattentät

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