
Stop:
Trzymaj  przez 0,5 seksundy

Po włączeniu wybierz przycisk         i wybierz 
program stymulacji

Kliknij  zn znowu i wybierz jeden z 6 programów
stymulacji i intensywności

PRESS       TO PLAY  czyli WŁĄCZ I BAW SIĘ
Start:
Trzymaj       przez 0.5 sekunty a zabawka włączy
średniej mocy standardowe wibracje.

DeluxeVIBES
LUXURY PERFORMANCE.

AMORINO

polski

FEATURES

• Gumka do stymulacji obszarów zewnętrznych
(łechtaczka, wulwa, wargi sromowe, sutki, penis,
inne części ciała)

• Ergonomicznie ukształtowany uchwyt w
kolorze złota.

• PRESS  TO PLAY, guziki dotykowe obsługiwane
intuicyjnie

•

• Blokada do bezpiecznego transportu
• Zasilanie na ładowarkę
• 6 intensywności wibracji
• 6 programów stymulacji
• Nowszy, silniejszy, cichszy,bardziej wytrzymały silnik
• Korpus wibratora wykonany w 100% z

bezpiecznego silikonu medycznego
• 100 % wodoodporny / łatwa higiena

ŁADOWANIE
• Pełne ładowanie przy pomocy ładowarki

MAGNETYCZNEJ USB (jedna dla wszystkich
zabawek w systemie CLICK ‘N’ CHARGE ).

• Przyciski i podłączenie ładowarki
podświetla się podczas ładowania

• Pierwsze ładowanie trwa nawet do 8 godzin!
• Wygaszone światełka świadczą o tym, że

ładowanie zakończyło się i w pełni
naładowana zabawka jest gotowa do użycia.

UŻYCIE
• Dyskretny i bezpieczny transport (!) gprzytrzymaj

przycisk        oraz       w tym samym czasie

• 

•

•

• Masz do dyspozycji 12 ekscytujących programów,
zoptymalizowanych do Twoich potrzeb!

• 

• Aktywuj blokadę dzięki:         +          jednocześnie

HIGIENA
• Użyj spray'u FUN FACTORY CLEANER,

profesjonalnego środka do czyszczenia gadżetów
• … lub ciepłej wody i mydła antybakteryjnego

WIBRATORY MINI 
INFORMACJA o produkcie

NOWY TYP
PIESZCZOT

STYMULUJĄCA GUMKA

WŁĄCZ I BAW SIĘ!

“natychmiastowe STOP”: szybki przycisk
         do włączania i wyłączania



www.FUNFACTORY.pl

OPIS
Mini wibrator AMORINO z linii wibratorów 
lukusowych Deluxe VIBES to pasja szczególnego 
rodzaju. Małe wodoodporne wibratory, uzbrojone 
w technologię CLICK'N'CHARGE posiadają 
wszystkie zalety swoich dużych wibratorów, 
zamknięte w mniejszej formie. Są praktyczne dość 
małe by ukryć się w Twojej torebce. Zapewnią 
jednak ogromne wrażenia przy stymulacji 
waginalnej, klitoralnej czy zmysłowego masażu. 
Możesz przyjemnie wzniecać strefy erogenne, a 
łagodnie sprężynująca GUMKA AMORINO wie jak 
dopieścić Cię jeszcze bardziej.

SPECYFIKACJA
Materiał 100 % silikonu medycznego na korpusie 

i plastik ABS na panelu sterowania

Akumulator Wysokiej jakości bateria jonowo - 1300 mA z 
systemem ochrony pamięci ładowania - 
wystarczy naładować do pełna tylko za 
pierwszym razem - kolejne ładowania dowolnie!

Ładowanie ok. 8 godzin g 7,5 V = 300 mA

Czas pracy W pełni naładowany 2-4 godzin (zależy od 
intensywności wibracji i programu)

Czuwanie 6 miesięcy (przy pełnym naładowaniu)

Rozmiar 17,6 cm, Ø 2,7 cm | 6.9 in, Ø 1.1 in

Waga 159 g | 0.35 lb

KSZTAŁT

Różnorodność 
intensywności

i 
programów 
stymulacji

AMORINO 
Kiedy prosto z panteonu bogów rzymskich 
zstępuje Amor i celnie strzela swoją strzałą w 
ludzkie serca -  miłość rozkwita! Współczesny 
Kupidyn uzbrojony jest w inny rodzaj broni... 
Namiętność rozkwita, jak tylko elastyczna 
cięciawa styka się z delikatnymi krągłościami 
małego wibratora. Jedwabista powierzchnia 
silikonowego korpusu wraz z gumką pieszczą i 
inspirują. Ten miłosny duet z pełną finezją 
stymuluje zewnętrznie, a gumka tym 
szczególniej dopieszcza fragmenty skóry 
pozostawiając po sobie niezapomniane 
wrażenie. Pieść łechtaczkę pomiędzy 
sznureczkami gumki, masuj wulwę i całą 
okolicę delikatnych warg. Podczas stymulacji 
waginalnej pieść punkt G jak nigdy dotąd... 

Podczas zmysłowych pieszczot analnych 
zdejmij gumkę i korzystaj z pełni 
dobrodziejstwa kształtu wibratora, który 
stymuluje punkt G, prostatę i wejście anusa. 
Układaj wibrator dowolnie, pieszcząc się tak jak 
lubisz i gdzie lubisz. Wibrator z wypustką jest 
bezpieczny do stymulacji analnej.

Ważne:
Gumka idealnie nadaje się do 
zewnętrznej stymulacji.




