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FEATURES

• Świeże kolory i nowe kształty
• Ergonomicznie zaprojektowany panel sterowania 

w złocistym gustownym odcieniu
• PRESS  TO PLAY - intuicyjny panel sterowania

• “NatychmiastowySTOP”: szybki przycisk

• Blokada panelu do dyskretnego transportu
• Ładowane ładowarką
• 6 intensywności wibracji
• 6 programów stymulacji
• Nowy, mocniejszy, cichszy i dłużej działający silnik.
• Korpus ze 100% silikonu medycznego, 

gładkiego i przyjemnego w dotyku.
• 100 % wodoodporny, łatwy w higienie
• Intensywna stymulacja pochwy, łechtaczki, 

wulwy, penisa, sutków, odbytu...

ŁADOWANIE
• Pełne ładowanie MAGNETYCZNĄ ŁADOWARKĄ USB 

jedna ładowarka CLICK'N'CHARGE 
do wszystkich zabawek)

• Guziki i ładowarka świeczą się podczas 
ładowania

• Pierwsze ładowanie do 8 godzin!
• Wyłączone światełka sygnalizują pełne 

naładowanie

UŻYWANIE
• Bezpieczny i dyskretny transport (!) g

Odblokuj:                    wciśnij jednocześnie, aż krótko zawibruje

• PRESS  TO PLAY
Start:
Trzymaj         przez 0.5 sekundy, a zabawka 
uruchomi się na przyjemnej prędkości 

• Klikaj       i wybieraj pośród 6 rytmów wibracji.  
Chcąc się cofnąć, klikaj 

• Kiedy po włączeniu klikasz         wybierasz pośród 
różnych intensywności wibracji .

• Do dyspozycji masz 12 różnych programów i trybów 
wibracji 

• Stop:
Trzymaj  fprzez 0,5 seksundy.

• Zablokuj:  Wciśnij i przytrzymaj               razem.

HIGIENA
• Myj przy pomocy  FUN FACTORY CLEANER, 

profesjonalnego płynu do czyszczenia seks zabawek
• … lub użyj wody i mydła

WIBRATORY MINI
INFORMACJA o produkcie

 TOREBKI
ELEGANCKIE I STYLOWE

PRESS TOPLAY

DO KAŻDEJ



www.FUNFACTORY.pl

OPIS
Luksusowa linia  miniwibratorów na namiętne 
chwile o szczególnym charakterze. 
Wodoodporne małe wibratory ładowane w 
systemie CLICK'N'CHARGE mają moc dużych 
zabawek, ale zamkniętą w niewielkiej formie. 
Dyskretnie znikają w każdej torebce. Zapewniają 
doskonałe wrażenia - od masażu, masturbacji, bo 
wyszukane zabawy erotyczne, pieszczą wszystkie 
części ciala...

PEARLY 
Imponuje eleganckim kształtem oraz piękną 
kulistą formą przywodzącą na myśl perły. 
Doskonała stymulacja łechtaczki, przyjemne 
pieszczoty pochwy, a nawet analna 
stymulacja z tym wibratorem to chwile pod 
każdym względem idealne.

FLORA
Kształt pąka kwiatu to nie tylko przyjemność 
wizualna. Żebrowania ułożone "odwrotnie" 
niż zwykle pozwalają na doskonałą stymulację 
przy wsuwaniu zabawki do środka. 

SPECYFIKACJA
Materiał 100 % silikon medyczny (korpus), 

plastik ABS (panel sterowania)

Zasilanie Bateria litowo-jonowa wysokiej jakości – 1300 
mA z ochroną - bez efektu pamięci - można 
ładować w dowolnym momencie, dowolną ilość 
czasu (oprócz pierwszego ładowania)

Ładowanie ca. 8 hours g  7,5 V = 300 mA

Czas pracy W pełni naładowana działa 2 - 4 
godzin (zależy od trybu wibracji)

Gotowość 6 miesięcy (jeśli naładowana w pełni)

Wymiary 17,1 cm, Ø 4,4 cm | 6.7 in, Ø 1.7 in (PEARLY)
16,7 cm, Ø 4,0 cm | 6.6 in, Ø 1.6 in (FLORA)
17,3 cm, Ø 3,3 cm | 6.8 in, Ø 1.3 in (SEMILINO)
17,7 cm, Ø 3,2 cm | 7.0 in, Ø 1.3 in (DOLLY BI)

Waga 155 g | 0.34 lb (PEARLY)
146 g | 0.32 lb (FLORA)
146 g | 0.32 lb (SEMILINO)
158 g | 0.35 lb (DOLLY BI)SHAPE

A VARIETY OF
STIMULATION 

RHYTHMS
+ 

STIMULATION
MODES

DOLLY BI 
Ten Bi-MINI podnieca nie tylko syreny... Przy 
pomocy rozkosznego i zadziornego DOLLY BI 
będziesz łaskotać i stymulować wszystkie 
wrażliwe punkty. Delikatne wygięcie 
końcówki ułatwi pieszczoty strefy G. Płetwa 
zapewnia gorące wrażenia przy stumulacji 
klitoralnej oraz daje możliwość użycia 
zabawek analnie.

SEMILINO
For more structure in your love life! Bestseller 
SEMIREALISTIC now in pocket size. Every 
ridge gives intensive pleasure on the 
inside. Moreover, the slight bend of the toy 
stimulates the G-spot. 
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